
 
 
 
 
 

 

Persbericht: Het KIK valt in de prijzen op de e-Gov Awards 2018 

 
Brussel, 6 december 2018 | Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) wint de e-
Gov Award voor gebruiksvriendelijkheid met het project Closer to Van Eyck. 
 
Agoria, de federatie voor technologiebedrijven, reikt de jaarlijkse e-Gov Awards uit aan 
overheidsdiensten die beloftevolle e-Gov-projecten realiseerden. Het project Closer to Van Eyck, 
bekend van de gelijknamige website, werd genomineerd in maar liefst drie categorieën: 
Gebruiksvriendelijkheid, Open data en Beste project. 
 
Closer to Van Eyck biedt niet enkel de mogelijkheid om de restauratie van het Lam Gods online van 
dichtbij op te volgen, ook de rest van het oeuvre van Jan van Eyck is in ultrahoge resolutiebeelden 
online beschikbaar. Daarbij kan je inzoomen tot in het kleinste detail, maar kan je ook bijvoorbeeld 
de onderliggende tekening bestuderen die verborgen zit onder de verflaag. 
 
“De expertise van ons onderzoeksteam, de kwaliteit van het beeldmateriaal en de 
gebruiksvriendelijkheid van de website, hebben alle grote musea kunnen overtuigen om mee te 
stappen in dit project, en dat is een opsteker voor het KIK,” meent Bart Fransen, promotor van het 
project Van Eyck Research in Open Access.  
 
Ook algemeen directeur Hilde De Clercq van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is 
erg opgetogen met de prijs. “We zijn fier om met het KIK deze prijs in de wacht te slepen. Het is een 
mooie beloning voor de prestaties van onze medewerkers en hun samenwerking met verschillende 
nationale en internationale partners. Als innovatief instrument geeft Closer to Van Eyck een 
compleet nieuwe dimensie aan de educatie en studie rond deze grootmeester.”  
 
Professor Ron Spronk (Queen's University, Kingston ON/Radboud Universiteit): “Het is uitermate 
verheugend dat Closer to Van Eyck zo’n brede waardering krijgt. Het is echt uniek, zowel qua inhoud 
zowel als qua gebruiksvriendelijkheid.” 
 
Ontdek het project op: http://closertovaneyck.kikirpa.be/ 
 
Hier vindt u een selectie afbeeldingen voor publicatie (© KIK-IRPA, Brussel): 
http://www.kikirpa.be/NL/136/247/Pers.htm 
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