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Welkom bij de eerste nieuwsbrief van The Phoebus Foundation!
Benieuwd naar onze werking? Wil je graag exclusieve previews, een blik
achter de schermen, nieuwtjes en zoveel meer ontdekken? Lees snel verder!

Heropening BLIND DATE
In maart openden we, in samenwerking met het Museum Snijders&Rockoxhuis, de
tentoonstelling BLIND DATE: een unieke expo over de geschiedenis van de
Vlaamse portretkunst. Omwille van de COVID-19 pandemie moesten onze portretten
helaas enkele maanden in quarantaine.
Maar goed nieuws! Vanaf vandaag, 3 december, heropent de tentoonstelling zijn
deuren zodat je opnieuw op date kan gaan met onze geportretteerde mannen en
vrouwen.
Er is zelfs meer… De tentoonstelling is verlengd tot 5 april 2021!
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Voor meer informatie en ticketreservatie kan je terecht
op: www.blinddate.vlaanderen

The Phoebus Update

Sinterklaas kwam iets eerder dan verwacht dit jaar… en bracht ons het grootste
cadeau dat we ooit hadden durven dromen!
Over enkele jaren zullen bezoekers onze tentoonstellingen kunnen bewonderen in
de meest iconische toren van Antwerpen en ver daarbuiten: de Boerentoren.

Historische foto van de constructie van de Boerentoren.

De toren werd gebouwd tussen 1928 en 1931 in volledige art-deco stijl en met een
geraamte van 3500 ton staal. Je kan spreken van een echte architecturale parel!
Beroemde architecten, zoals Emiel van Averbeke, Jan Van Hoenacker en Jos
Smolderen werkten mee aan de constructie. Met zijn originele hoogte van 87,5 m
was de Boerentoren zelfs de eerste wolkenkrabber van Europa!
De toren werd geconstrueerd naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in 1930.
Bouwheer was de Middenkredietbank, die voornamelijk geld beheerde van boeren
en de Boerenbond. Daaraan dankt de toren zijn geuzennaam van ‘Boerentoren’.
Later kwam het Antwerpse icoon in handen van Later kwam het Antwerpse icoon in
handen van Kredietbank en KBC, van wie het logo bovenop de toren prijkt.

Over enkele jaren zal de Boerentoren niet langer een financiële wolkenkrabber zijn

maar een cultuurtoren. Wandelen doorheen onze tentoonstellingen met een
spectaculair zicht op de stad? Genieten van een koffie in de beeldentuin op de
tiende verdieping? De lift naar de hoogste verdieping nemen en in één oogopslag de
hele stad zien? Binnenkort kan het allemaal! Samen met jullie kijken we enorm uit
naar dit grootse avontuur.

Historische foto van de constructie van de Boerentoren & De Boerentoren vandaag
© Phil Robinson

Behind The Scenes
In onze rubriek Behind The Scenes ontdekken wij deze maand de bijzondere
deelcollectie Maritiem en Logistiek Erfgoed van The Phoebus Foundation. Een
enthousiast team van vrijwilligers staat in voor het dagelijks reilen en zeilen van deze
buitengewone verzameling. Als gepensioneerde havenarbeiders en/of
erfgoedliefhebbers kennen zij deze collectie van historische stootwagens, tractors,
monster-, meet- en weegtoestellen op hun duimpje. Wekelijks verzamelen zij in het

depot Argentin in Antwerpen Noord waar zij samen werken aan het onderhoud en
ontsluiting van de verzameling. Door COVID-19 zijn wij helaas genoodzaakt geweest
om tijdelijk de deuren te sluiten maar ook van thuis uit delen onze vrijwilligers met
veel plezier hun verhaal met jullie.

Vrijwilligers aan het werk aan de Antigoonkraan

Een dag bij het havenerfgoed begint voor sommigen al voor de dageraad. Vrijwilliger
Juul, de vroege vogel van de groep, is meestal vanaf zes uur ’s ochtends in de weer.

Eén na één komen collega’s de groep vervoegen. Omstreeks half negen wordt er
kort bijgepraat met een tas koffie en wordt het plan van de dag besproken. Het
vrijwilligersteam kan putten uit een zeer diverse achtergrondgeschiedenis van zijn
leden die elk vanuit hun eigen expertise een belangrijke schakel binnen de groep
vormen. Zo zijn Juul en Roger de lasspecialisten van dienst, kan Freddy aardig wat
sleutelen en weet Fred nagenoeg alles van elektrotechniek. Deze diversiteit heeft als
voordeel dat tegelijkertijd gewerkt kan worden aan verschillende grote projecten. Een
belangrijk aspect van hun takenpakket is de conservatie van zeldzame
erfgoedobjecten. "Het huidige grote project waar we aan bezig zijn is de
Antigoonkraan", weet vrijwilliger Fred ons te vertellen. "Het is een havenvoertuig van
begin jaren 50, hoogstwaarschijnlijk is zij de laatste in zijn soort. Het vele
mechanische werk is ondertussen achter de rug, met veel geduld en moeite. Zonder
enig plan of vorm van documentatie, bleek dit geen eenvoudige klus te zijn. Gelukkig
kunnen we rekenen op het vakmanschap en de expertise van onze teamgenoten om
samen deze problemen op te lossen".
In kleine groepjes wordt er naarstig verder gewerkt. Schilderen, schuren, lassen,
restauratie van alle mogelijke gereedschappen,… voor je het weet is het tijd voor
een welverdiende koffiepauze.

Wil je graag weten hoe een dag uit het leven van de vrijwilligers van het
havenerfgoed verder verloopt? Lees het vervolg in onze nieuwsbrief van januari!

Travelling Treasures
Gezien de coronacrisis zit reizen er momenteel niet echt in voor ons. Gelukkig
geraken onze kunstwerken nog wel op hun bestemming! Graag nemen we je dan
ook mee doorheen de spannende wereld van onze bruiklenen.
500 jaar geleden wordt Karel V plechtig gekroond tot koning van het Heilig Roomse
Rijk in de Dom van Aken. Zijn aanstelling tot machtigste heerser betekent meteen

het begin van een nieuw tijdperk. De zogenaamde ‘herfst van de middeleeuwen’,
een laatste adem van glorie met pracht en praal, moet plaatsmaken voor een
periode van onrust. De façade van het universum, dat altijd zo onwankelbaar leek,
brokkelt stilaan af.
Met de tentoonstelling ‘De gekochte keizer. De kroning van Karel V en de
verandering van de wereld’ focust het Centre Charlemagne op de kroning te Aken
maar ook op de jeugd van Karel V in de Nederlanden. We zijn trots om bij te kunnen
dragen aan deze uitzonderlijke tentoonstelling door het uitlenen van onze twee
houten sculpturen van Karel V en Karel de Grote. Speciaal voor hun verblijf in Aken
ondergingen de gepolychromeerde beelden zelfs een restauratiebehandeling!

Anoniem, Keizer Karel V & Karel de Grote, ca. 1500.

Klik hier voor meer informatie

Omwille van Covid-19 is de tentoonstelling tijdelijk gesloten. Houd zeker de website
in de gaten voor de heropeningsdatum.

Phoebus Reads
Het restauratieatelier van The Phoebus Foundation werkt sinds 2018 voor
verschillende projecten samen met het Hamilton Kerr Institute: een afdeling van The
Fitzwilliam Museum en de universiteit van Cambridge (UK), waar studenten en
stagiaires onder begeleiding van een team gespecialiseerde restauratoren opgeleid
worden in restauratie en conservatie van schilderijen.

Cover van het Hamilton Kerr Institute tijdschrift, Bulletin nummer 8, 2020 &
Peter Paul Rubens, Venus en Jupiter, ca.1618-20.
Wij zijn zeer vereerd dat in hun laatste Hamilton Kerr Bulletin nr. 8 een schilderij uit
de collectie van The Phoebus Foundation is opgenomen! In het artikel A picture
paints a thousand words: the effects of human perception on imaging in conservation
and the relevance of consistency and defined parameters bespreken auteurs
Christine Braybrook en Chris Titmus een röntgenfoto van het schilderij Jupiter en
Venus van Peter Paul Rubens. De eerste afbeelding illustreert het gebruik van

software om het raster van het houten frame te verwijderen, en op de tweede
afbeelding is het resultaat van de digitale correctie te zien!

Originele röntgenfoto met het raster zichtbaar & Na digitale verwijdering van het
raster
© Chris Titmus, Hamilton Kerr Institute, University of Cambridge.
Misschien had je het al opgemerkt... maar waarom is er aan de linkerzijde van het
schilderij zo’n groot stuk paneel te zien? Kom er alles over te weten in een van onze
volgende nieuwsbrieven!

WIN - WIN - WIN!
Om alle lezers van onze nieuwsbrief te bedanken en het einde van dit enigszins
bizarre jaar te vieren, verloten we een verrassingspakket onder al onze volgers!
Houd onze Instagram en Facebook in de gaten en lees zeker onze nieuwsbrief van
december waarin we de winnaar zullen onthullen!
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Welcome to the first newsletter of The Phoebus Foundation!
Curious how we work? Want to explore exclusive previews, a glimpse behind
the scenes, updates and much more?
Read on!

Reopening BLIND DATE
In March we opened our BLIND DATE exhibition about the history of portraiture – in
collaboration with the Museum Snijders&Rockox House. Sadly, our portraits had to
stay in quarantine for a while due to the COVID-19 pandemic.
But we have great news! As of today, December 3, the exhibition reopens its doors

for you to go on a date with our portrayed ladies and gentlemen again.
And there’s more: we extended the exhibition until 5 April 2021!
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Make sure to book your tickets in advance: www.blinddate.vlaanderen

The Phoebus Update
Santa came early this year… and brought us the greatest gift
we could have ever imagined!
Within a few years’ time, visitors will be able to enjoy our exhibitions in the most
iconic tower of Antwerp and beyond: the ‘Boerentoren’ (“Farmer’s Tower”)!

Historical photograph of the construction of the ‘Boerentoren’.

Constructed between 1928 and 1931 in art-deco style and with a frame of 3500
tons of steel, the tower is a true architectural gem. Various famous architects, among
them Emil van Averbeke, Jan Van Hoenacker and Jos Smolderen, were involved in
the construction of the monument. With its original height of 87,5 m, the Boerentoren
even was the first skyscraper in Europe!

The tower was constructed on the occasion of the World Exhibition in 1930 by the
Middenkredietbank, who mainly managed the savings from farmers and the Farmer’s
Union. This is why the tower obtained its nickname ‘Boerentoren’. The Antwerp icon
later became property of Kredietbank and KBC, whose logo adorns the top of the
tower.
In a few years, the Boerentoren will no longer be a financial skyscraper but a cultural
tower. Wandering around our exhibitions with a spectacular view on the city center?
Having coffee in the sculpture garden on the 10th floor? Taking the elevator to the
highest floor and seeing the entire city of Antwerp at a single glance? It will all be

possible soon! We look forward to start this exciting adventure together with you!

Historical photograph of the construction of the ‘Boerentoren’ & The ‘Boerentoren’
today, © Phil Robinson.

Behind The Scenes
This month, our Behind The Scenes section is dedicated to a very special part of The
Phoebus Foundation's collection: Maritime and Logistic Heritage. A team of
enthusiastic volunteers is in charge for the daily routine of this extraordinary
collection. As retired dockworkers a passion for heritage they know this collection of
historical risers, tractors, trucks, and measuring and weighing devices like the back
of their hand. Every week, the group gathers together in the warehouse Argentin in
the northern part of Antwerp to work on the conservation and the accessibility of the
collection. Unfortunately, COVID-19 has currently forced us to close the doors. But
also from home, our volunteers love to share their story with you.

Volunteers at work at the Antigoon crane

For some of our volunteers, a port heritage day already starts before dawn. Early bird
Juul is always out and about at 6 AM. One after another, colleagues arrive and join

the group. Around 8:30 AM there is a small meeting to discuss the daily schedule
whilst enjoying a cup of coffee. All volunteers have their own unique background and
expertise which makes everyone an essential member of the team. Juul and Roger
are specialists in welding; Freddy knows all the secrets of tinkering and
electrotechnics is Fred’s cup op tea. This diversity makes it possible to work on
multiple large projects at the same time. An important element of their tasks is also
the conservation of rare heritage objects. "The current major project we are working
on is the Antigoon crane", Fred explains. "It is a port vehicle of the early fifties and
probably the last example left of its type. With lots of patience and efforts, we
managed to complete the mechanical work. It certainly wasn’t a piece of cake
because we didn’t have a single plan or piece of documentation.
Luckily we could count on the craftmanship and expertise of our team members to
solve these problems together."
In small groups, the volunteers diligently continue their work. Painting, sanding,
welding, restoration of all possible tools,... before you know it, it is time for a welldeserved coffee break.

Would you like to know more about the daily-life of our volunteers of the
port heritage collection? Read the sequel in our January newsletter!

Travelling Treasures
The corona crisis still makes it difficult for us to travel, but fortunately we manage to
get our artworks to travel to their borrower! We are happy to offer you a glimpse into
the wonderful world of our travelling artworks. 500 years ago, Charles V was
ceremonially crowned King of Germany in the Aachen Cathedral. His ascent to the
office of most powerful ruler in the world implies the beginning of a new era. The socalled "Autumn of the Middle-Ages”, a final blaze of glory with pomp and splendor,
has to make way for an epoch of upheaval. The facade of a universe, which always
seemed so unshakeable, is crumbling down.

With the exhibition ‘The Purchased Emperor– Charles V’s Coronation and a
Changing World’, the Centre Charlemagne offers details about Aachen, the
coronation venue, but also focusses on Charles’ childhood in The Netherlands. We
are proud to be part of this splendid exhibition by lending our two magnificent
wooden sculptures of Charles V and Charlemagne. They even have been especially
restored for their holiday in Aachen!

Unknown master, Charles V, Holy Roman Emperor & Charlemagne, c.1500.

All information can be found here

Due to Covid-19, the exhibition is currently closed. Make sure to keep an eye on the
website for the re-opening date.

Phoebus Reads

Since 2018 The Phoebus Foundation Conservation Studio and the Hamilton Kerr
Institute collaborate on several projects. The Hamilton Kerr Institute is a department
of The Fitzwilliam Museum Cambridge (UK) and the famous University that is located
in this idyllic market town. At this institution, students and interns are trained in the
conservation of easel paintings under the guidance of a team of
specialized conservators and researchers.

Cover of the Hamilton Kerr Institute magazine, Bulletin number 8, 2020 &
Peter Paul Rubens, Jupiter Reassuring Venus, c.1618-20.
We are very honored that in their latest Hamilton Kerr Bulletin nr 8 a painting from
The Phoebus Foundation’s collection is featured! In their article A picture paints a
thousand words: the effects of human perception on imaging in conservation and the
relevance of consistency and defined parameters authors Christine Braybrook and
Chris Titmus discuss an X-ray of the painting Jupiter and Venus by Peter Paul
Rubens. The first image illustrates the use of software to remove the disturbing grid
of the wooden cradle, and on the second image you can see the result of the digital
correction!

Original X-radiograph with obscuring cradle members & After digital removal of
cradle members
© Chris Titmus, Hamilton Kerr Institute, University of Cambridge.
Maybe you have already noticed it... but why is there a large piece of panel visible on
the left side of the painting? We’ll reveal this big secret in one of our future
newsletters!

WIN - WIN - WIN!
As a thank you to all our newsletter subscribers and to celebrate the end of this
rather challenging year, we will give away a special surprise to one lucky bird!
Keep an eye on our Instagram and Facebook accounts and stay tuned for the
revealing of the winner in our December newsletter!

Find out more

