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The Phoebus Update 

  

Het was een raar jaar. 

Iets dergelijks moet ook Cornelis Ketel gedacht hebben toen hij in 1602 een groot 

tafereel schilderde op de gevel van zijn Amsterdamse huis. 1601 was hard geweest. 

Een zware epidemie had de stad getroffen, met talloze doden tot gevolg. En dus 

schilderde Ketel op zijn woonst de antieke filosofen Democritus en Heraclitus. Tussen 

hen in: een wereldbol. De clou: je kunt om de dwaasheid en ellende van de wereld 

huilen, zoals de melancholische Heraclitus. Of je kunt erom lachen, net als de vrolijke 

Democritus. 

Ketels tafereel moet een huzarenstukje zijn geweest. De kunstenaar gebruikte naar 

verluidt geen penseel. Nee, hij schilderde de lachende en de wenende filosoof 

doodleuk met zijn rechtervoet. Nu had Ketel wel ervaring met het onderwerp: daarvan 

maakte hij in de loop der jaren diverse varianten. Daarbij zou de lachende 

Democritus regelmatig een zelfportret zijn geweest. Want, zo wist ook Erasmus al, 

enkel dwazen huilen om de toestand van de wereld. De wijze, die ziet de dwaasheid, 

en hij lacht. 

Of ook de ondeugend blozende Democritus op het schilderij uit de collectie van The 



 

Phoebus Foundation een zelfportret is, is niet duidelijk. Maar de opties zijn 

onveranderd. Na een raar jaar kun je huilen, of je kunt lachen. 

Laat mij jou, beste lezer, in deze bizarre kerstdagen daarom met Cornelis Ketel een 

gepaste zin voor humor toewensen, geestkracht, doorzetting en (zelf)relativering. Net 

als in 1601 zal de wereld uiteindelijk verder draaien. Dat 2021 weer redenen mag 

brengen om écht te lachen, van blijdschap en geluk, in goede gezondheid, en dito 

gezelschap. En dat in het nieuwe jaar weer alles mag wat in ‘20 plots verboden was. 

 

Van harte,  

Dr. Katharina Van Cauteren 

Stafchef van de Kanselarij van The Phoebus Foundation 

 

 

Cornelis Ketel, Heraclitus en Democritus, ca. 1600 

 

  

Behind The Scenes 

 

Deze maand kijken we achter de schermen naar de restauratiebehandeling van een 

van de oudste olieverfschilderijen uit de collectie van The Phoebus Foundation. 

Daterend uit ca. 1418-25 is het kunstwerk nog ouder dan het befaamde Lam Gods 

van de gebroeders van Eyck (1432)! Bestaande uit 4 panelen, gewijd aan de Maagd 

Maria, maakte het oorspronkelijk wellicht onderdeel uit van een groter altaarstuk. 



 

 

Restauratoren Sven en Hilde aan het werk. 

 

Wie goed kijkt ziet dat de kunstenaar al erg vooruitstrevend was door schaduw af te 

beelden bij zijn figuren waardoor ze een driedimensionaal karakter krijgen. Een 

technische slagschaduw ontbreekt echter nog, wat aangeeft dat we ons op een 

belangrijk kantelpunt in de Westerse kunstgeschiedenis bevinden. Om die reden werd 

er recent voor gekozen om een uitgebreide conservatiebehandeling op te starten. 

Tijdens de restauratie hopen we meer te weten te komen over de geografische 

herkomst van de panelen en over de gebruikte methoden en materialen van de 

schilder. 

De conservatiebehandeling wordt verspreid over 3 jaar en wordt uitgevoerd door 

Sven Van Dorst, hoofd van het restauratieatelier van The Phoebus Foundation, in 

samenwerking met Hilde Weissenborn, zelfstandig restaurator gespecialiseerd in de 

behandeling van 15de en 16de-eeuwse Vlaamse meesters. 

 



 

 

Detail van het reinigen van het ponsmotief. 

 

Bij aanvang van de restauratie bleek dat zowel de uitvoering als de vergulding op het 

paneel zich in een goede staat bevinden. De behandeling voorziet vooral het 

verwijderen van verouderde vuillagen zodat de sprankelende kleuren terug vrij gelegd 

kunnen worden. Het schilderij in zijn geheel, maar vooral de verguldingen, zijn erg 

fragiel, waardoor bijzondere voorzichtigheid geboden is. Door middel van metalen 

priemen of pons maakte de kunstenaar in de 15de eeuw kleine indrukken in het 

bladgoud om zo de florale motiefjes in de hemel te bekomen die dit werk zo bijzonder 

maken. Deze motiefjes werden tijdens de restauratiebehandeling eindelijk terug 

zichtbaar doordat opgehoogd vernis en vuil eruit verwijderd werden. 

 

 

Onbekende meester, Vier panelen met scènes uit het leven van de Maagd 

Maria (voor restauratie), ca. 1418-25  

  

 

 



 

Travelling Treasures 

  

Het coronavirus gooit nog steeds roet in het eten van onze reisplannen. Gelukkig 

geraken onze kunstwerken wel op hun bestemming! Graag nemen we je dan ook 

mee doorheen de spannende wereld van onze bruiklenen. 

Deze keer blijven we in eigen land en nemen we je graag mee naar Mechelen voor 

‘Het Kunstuur’. 32 Belgische topwerken uit de periode 1887-1938 worden er 

tentoongesteld in een bijzonder kader. Dankzij een unieke belichting en aangepaste 

muziek is deze expo in de historische Heilige Geestkapel een ware beleving! Wij zijn 

dan ook vereerd om aan deze tentoonstelling te hebben bijgedragen door het 

bruiklenen van drie werken van Gustave De Smet, Constant Permeke en Gustave 

Van de Woestyne. 

  

   

Gustave De Smet, De herberg, 1925 

Ontdek ze samen met verschillende andere pareltjes nog tot 31 januari! 

Meer lezen? Neem snel een kijkje in het ZAAL Z magazine van deze maand 

https://phoebusfoundation.us19.list-manage.com/track/click?u=378026b49f58140068c652a66&id=904e91ad45&e=ba24f52a73
https://phoebusfoundation.us19.list-manage.com/track/click?u=378026b49f58140068c652a66&id=85b0e010db&e=ba24f52a73


 

 

Info en tickets 

Geen tijd om er voor die datum te geraken? Of heb je de tentoonstelling gezien en wil 

je meer? Dan is er goed nieuws: er komt een tweede ‘Kunstuur’! 

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over deze 

vervolgtentoonstelling. 

 

 

Constant Permeke, Het zwarte brood, 1923 

 

  

Phoebus Reads 

  

Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief, zorgen wij ervoor dat deze 

decembermaand extra magisch wordt doordat de kerstman een prachtig 

boekenpakket zal schenken aan één van onze volgers! 

Het enige wat je moest doen om kans te maken om dit cadeau te winnen, was ons 

volgen op onze sociale media en je abonneren op onze nieuwsbrief. Met veel plezier 

kondigen we in deze nieuwsbrief aan wie de winnaar is! 

 

Ina Mulder, gefeliciteerd! We hopen dat je extra van deze kerstperiode zal kunnen 

https://phoebusfoundation.us19.list-manage.com/track/click?u=378026b49f58140068c652a66&id=9b85b4e30c&e=ba24f52a73


 

genieten met deze schatkist vol boeken. 

We zijn ontzettend blij met de grote respons die we kregen op deze wedstrijd, dus 

ook in 2021 zullen we jullie regelmatig verrassen met acties en wedstrijden. Blijf ons 

dus zeker volgen, spread the word & stay tuned! 

 

 

 

 

 

 


