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Welkom bij de nieuwsbrief van The Phoebus Foundation. 

Rustige zomer? Niet echt! Ontdek onze projecten, publicaties en bruiklenen van de 
afgelopen maand! 

Genieten in de zon en meer leren over onze kunstwerken? Beluister de Phoebus 
Focus podcast! 

  

 
  

  

  

  

The Phoebus Update 
Augustus loopt op haar einde en dus normaliter ook onze Zot van 
Dimpna tentoonstelling... Maar niet getreurd: de tentoonstelling is verlengd tot en met 2 
oktober! 

  

Beluister podcast 

https://email.kpot.be/t/j-e-vtjjylt-djlkkrykld-c/
https://email.kpot.be/t/j-l-vtjjylt-djlkkrykld-r/
https://email.kpot.be/t/j-l-vtjjylt-djlkkrykld-y/
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Voor wie nog niet de kans vond om kennis te maken met de bijzonder heilige Dimpna en 
het indrukwekkende altaarstuk van Goossen Van der Weyden is er dus nog extra tijd! 
Dankzij een interactieve scenografie met humoristische en ontroerende video's maak je 
kennis met het tragische levensverhaal van Dimpna en de geheimen achter de verflagen 
van de acht panelen die haar leven verbeelden. Bovendien, is er een avontuurlijke 
zoektocht voor kinderen van 6 tot 12 jaar! Aan de hand van fascinerende vragen, gaan 
kinderen als echte speurneuzen op zoek naar de code van de schat van abt Tsgrooten, de 

opdrachtgever van het Dimpna-altaarstuk.  
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Bestel snel je ticket en haast je naar de Sint-Dimpnakerk in Geel! De tentoonstelling is 
open van dinsdag tot zondag, van 11 tot 18 uur. Het opdrachtenblad voor de zoektocht 
is te verkrijgen aan de balie van de Sint-Dimpnakerk.  

  

 
  

  

Behind The Scenes 
Deze maand hadden we de eer om Dr. Andrea Seim te verwelkomen in het 

restauratieatelier van The Phoebus Foundation! Dr. Seim is een wereldnaam op vlak van 

dendrochronologie: een wetenschappelijke methode om jaarringen of groeiringen van 
hout te achterhalen en te dateren. De uitzonderlijke kennis van Dr. Seim zorgt ervoor dat 
we de houten panelen van schilderijen kunnen identificeren en zo ook kunnen ontdekken 

wanneer een kunstwerk vervaardigd werd. 

  

  

Bestel tickets 

https://email.kpot.be/t/j-l-vtjjylt-djlkkrykld-j/


 
Aan de hand van een macrofoto wordt de breedte van de jaarringen gemeten. Deze plank maakt deel uit van het 

paneel van De annunciatie van Jef Van der Veken (1872-1964) 

  

Tijdens haar verblijf in ons atelier onderzocht Dr. Seim het houten paneel van Maria met 
kind en twee putti in een bloemenkrans, dat omstreeks 1600 vervaardigd werd door 
Andries Daniels (actief 1599-1602) en Ambrosius I Francken (ca. 1544/45-1618). Dr. 
Seim benadrukte hierbij haar interesse in verschillende onderzoeksmethoden en het 
belang van onderzoek naar ecologische en klimatologische veranderingen doorheen de 
geschiedenis. Deze historische veranderingen zijn immers erg belangrijke ankerpunten bij 
de analyse van historisch en archeologisch hout. Naar aanleiding van Dr. Seims bezoek, 
organiseerde The Phoebus Foundation een kleine workshop omtrent onderzoek naar 
hout voor haar restauratoren. 

  



 
Houtanatomische identificatie  van Aanbidding der Koningen van Simón Pereyns (1530-1589) 

  

Ondertussen startte restaurator en houtexperte Sara Matteu met de 
restauratiebehandeling van het paneel van Daniels en Francken. Even benieuwd als ons 
naar de resultaten? Blijf onze nieuwsbrief en sociale media in de gaten houden! 

  

 



Sara Matteu aan het werk 

  

 
  

Travelling Treasures 
Laatste kans om onze reizende schat in STeM Sint-Niklaas te bezoeken! 

We zijn trots dat onze Eerste kaart met vermelding van de naam 'Amerika' deel uitmaakt 
van de tentoonstelling Recht Door Zee. De expo vertelt het verhaal van vijf eeuwen 

navigeren op zee en de steeds evoluerende kennis van cartografie, geografie en 
astronomie. Bovendien, worden er onder meer, manuscripten, portolaankaarten, 

handgemaakte curiosa en vele andere historische scheepsvoorwerpen tentoongesteld. 

  

 
Laurent Fries, Eerste kaart met vermelding van de naam 'Amerika', 1525 

  

De  Eerste kaart met vermelding van de naam 'Amerika' is essentieel voor de 
tentoonstelling aangezien deze heeft bijgedragen aan het behoud van de plaatsnaam 

Ontdek meer restauraties 

https://email.kpot.be/t/j-l-vtjjylt-djlkkrykld-t/


‘Amerika’.  Zonder de Franse arts en wiskundige Laurent Fries (1485-1532), zou de naam 

waarschijnlijk buiten gebruik zijn geraakt! 

  

Laat je tot en met 11 september leiden door een tijdservaring op drie locaties van bijna 

1200 vierkante meter en een lange geschiedenis zeevaart.  Mis het niet! 

  

 
  

  

Phoebus Reads 
Dat de Franse koning Lodewijk XIV 

(1638-1715) af en toe eens vreemd ging 
was algemeen bekend. Maar wist je dat 
hij zich zelfs liet verbeelden met zijn 
minnaressen?  

  

 
Adam Frans Van der Meulen, Intrede van Lodewijk XIV 

en Maria-Theresia in Douai in 1667, na 1667 

  

  

Info & tickets 

https://email.kpot.be/t/j-l-vtjjylt-djlkkrykld-i/


In een voorstelling van de intrede van 

Lodewijk XIV en zijn echtgenote Maria-
Theresia van Oostenrijk in Douai in 1667 
zijn er naast de koningin nog twee andere 
dames te bespeuren in de koets. Het gaat 

hier niet om zussen of vriendinnen van de 
koningin maar om de twee maîtresses 
van Lodewijk XIV! 

Ontdek alles over het meesterwerk van 

de Brusselse kunstenaar Adam Frans Van 

der Meulen (1632-1690) en de 
koninklijke minnaressen in de 

allernieuwste Phoebus Finding van 
Phoebus onderzoeker Dr. Leen 
Kelchtermans op onze website.   

  

 

In de steigers 
Ook in de Boerentoren wordt naarstig verder 
gewerkt. Deze maand werden de 
werkzaamheden van juli verder gezet: de 
voorsloop in het torengedeelte en de 

asbestsanering van de 'voet' van de toren. 

Lees Phoebus Finding 

https://email.kpot.be/t/j-l-vtjjylt-djlkkrykld-d/
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Helaas werden we deze maand ook opgeschrikt 

door het nieuws dat er brand onstaan was in de 
Boerentoren! Een oplettende buurtbewoner 

ontdekte een rookontwikkeling op de vierde 



verdieping en verwittigde meteen de 

brandweer. De hulpdiensten kwamen meteen 
ter plaatse en het vuur was snel onder controle 
waardoor de schade gelukkig erg beperkt bleef. 
De oorzaak is vooralsnog steeds onbekend. 
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Op de hoogte blijven van de verdere 
ontwikkelingen op de Boerentorenwerf? Houd 
onze website en sociale media in de gaten! 

  

 
  

  

 

  

 

Meer Boerentoren 

Ontdek onze collectie in de webshop! 

https://email.kpot.be/t/j-l-vtjjylt-djlkkrykld-h/
https://email.kpot.be/t/j-l-vtjjylt-djlkkrykld-k/

