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The Phoebus Update
Het zomert bij The Phoebus Foundation! Ook onze kunstwerken rusten en genieten
nu even, maar wij blijven werken aan spraakmakende publicaties. Wil jij deze zomer

ook wegdromen bij een heerlijk kunstwerk uit de collectie van The Phoebus
Foundation? Neem dan zeker deel aan de win-actie en maak kans op een exclusief
boekenpakket!

Het afgelopen jaar lieten we je via de nieuwsbrief maandelijks kennismaken met
onze nieuwe publicaties. The Phoebus Foundation blijft dan ook trots kennis
vergaren en deelt haar onderzoek via tentoonstellingen en boeken, zowel groot als
klein.
Blijf ingeschreven op onze nieuwsbrief, volg ons op Facebook en Instagram en wie
weet heb jij binnenkort een goedgevulde boekenkast vol kunsthistorische
zomerliteratuur!

Behind The Scenes
Sinds 8 juli kan je in de Antwerpse Sint-Pauluskerk twee uitzonderlijke kunstwerken
uit de collectie van The Phoebus Foundation bewonderen!

De twee olieverfschetsen Paulus gestenigd en Paulus gegeseld zijn twee modelli
voor de glasramen die ooit het koor van deze kerk sierden. De glasramen zelf zijn
helaas verloren gegaan en dus zijn de twee ontwerpschetsen, vervaardigd door de
Antwerpse barokke kunstenaar Abraham Van Diepenbeeck (1596-1675), van
onschatbare waarde voor de reconstructie van het oorspronkelijke interieur van de
kerk. Bovendien is het de allereerste keer ooit dat de twee werken samen
tentoongesteld worden!

Installatie in de Sint-Pauluskerk

De twee panelen mogen dan wel klein zijn, de installatie ervan was geen sinecure!
Onder het toeziend oog van onze projectcoördinator werden de werkjes door een
ervaren team van art handlers in hun op maat gemaakte vitrine geïnstalleerd.

Helemaal klaar voor het grote publiek!

Kom het resultaat bewonderen! Alle info vind je hier.

Travelling Treasures
Onze kunstwerken reizen de wereld rond! Graag nemen we je mee op reis met onze
bruiklenen.

Melchior de la Mars, Stervende Maria Magdalena, ca. 1622-1629

Het is tijd voor Maria Magdalena! Maak kennis met deze mysterieuze vrouw en haar
vele gezichten: van kroongetuige over zondares tot feminist. Ze wordt geassocieerd
met de vermenging van seksualiteit, sensualiteit en zonde; een baken van hoop en
een feministisch icoon. En was ze nu wel of niet getrouwd met Jezus? De
tentoonstelling in Museum Catharijneconvent in Utrecht (NL) neemt je mee op
ontdekkingstocht langs historische bronnen, indrukwekkende schilderijen,
hedendaagse beeldende kunst en populaire cultuur.

Gaspar De Crayer, Boetvaardige Maria Magdalena, 17de eeuw

Met niet minder dan 4 bruiklenen draagt ook The Phoebus Foundation haar steentje
bij aan deze grootse tentoonstelling, gewijd aan de fascinerende Maria Magdalena
die al 2000 jaar blijft inspireren!

Erasmus II Quellinus, Boetvaardige Maria Magdalena, ca. 1636

De tentoonstelling loopt van 25 juni 2021 tot 9 januari 2022. Meer informatie en
tickets vind je hier.

Anoniem, Maria Magdalena wast de voeten van Christus, 16de eeuw

Phoebus Reads
Jacob Jordaens (1593-1678) was een echte familieman! Dat blijkt uit de
archiefdocumenten die Dr. Leen Kelchtermans en Dr. Katharina Van Cauteren
recent ontdekten.

Jacob Jordaens, Verlovingsportret van Johannes II Wierts en Anna Catharina Jordaens, met haar
zus Elisabeth, ca. 1654 © The State Hermitage Museum, Vladimir Terebenin, Leonard Kheifets

In 1654 huwde Jordaens’ dochter Anna Catharina met Johannes II Wierts, een
Antwerpenaar die als advocaat actief was in Den Haag. Dit gegeven, samen met
diverse symbolische elementen, laten toe een tot nu anoniem familieportret van
Jordaens (State Hermitage Museum, St Peterburg) te kunnen identificeren als het
verlovingsportret van het koppel!

Huwelijksregister: huwelijk van Johannes II Wierts en Anna Catharina Jordaens, 1654 © Den
Haag, Haags Gemeentearchief

In Den Haag kreeg het echtpaar vier kinderen, en telkens kozen ze voor Jordaens,
zijn echtgenote of zijn andere dochter Elisabeth als peter en/of meter van de kleine
spruit. Dit betekent dat Jordaens meer dan tot nu gedacht in Den Haag verbleef.
Mogelijk zijn zelfs vier tekeningen die hij in die stad maakte, te koppelen aan die
familiebezoeken!

Jacob Jordaens, Serenade, ca. 1640-1645

In 1660 verwierf Jordaens een buitenverblijf in Voorburg, in de omgeving van Den
Haag. De aankoop van dit lusthof was enerzijds allicht een economische keuze
aangezien hij opdrachten hoopte te krijgen in het noorden. Anderzijds was het
mogelijk ook religieus geïnspireerd: het is bekend dat de schilder sinds 1660
calvinistische sympathieën had. Het onderzoek van Leen en Katharina toont echter
aan dat ook familiale redenen ongetwijfeld een rol speelden: Jordaens wilde in de
buurt wonen van zijn dierbaren.

Jacob Jordaens, Portret van Elisabeth Jordaens, de oudste dochter van de schilder, ca. 1637-1645

Het onderzoek werd gepubliceerd in het laatste nummer van Oud Holland, het
oudste kunsthistorische tijdschrift ter wereld! Meer informatie en een samenvatting
van het artikel vind je hier.
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The Phoebus Update
It's summertime at The Phoebus Foundation! Our artworks are resting and enjoying
a well-deserved break, but we continue to work on sensational publications. Would
you like to daydream with a wonderful work of art from the collection of The Phoebus
Foundation this summer? Participate in our giveaway and get a chance to win a
selection of Phoebus books!

In the past year, we have been introducing you to our new publications through our
monthly newsletter. The Phoebus Foundation continues to share its research and
collection through exhibitions and publications.

Subscribe to our newsletter, follow us on Facebook and Instagram and who knows
you will be the proud owner of a bookcase filled with artsy summer literature!

Behind The Scenes

From the 8th of July onwards, you can admire two exceptional works of art from The
Phoebus Foundation collection in the Saint Paul's Church in Antwerp!

The two oil sketches The Stoning of Saint Paul and The Scourging of Saint Paul are
two modelli for the stained-glass windows that once decorated the choir of this
church. Unfortunately, the stained-glass windows have been lost, so the two design
sketches, made by the Antwerp Baroque artist Abraham Van Diepenbeeck (15961675), are invaluable for the reconstruction of the church's original interior. Moreover,
both artworks are brought together and exhibited for the very first time!

Installation in the Saint Paul's Church

The two panels might be small, the installation wasn’t a piece of cake! Under the
watchful eye of our project coordinator, the artworks were installed in their custommade display case by an experienced team of art handlers.

All set!

Go check them out! You can find all information here.

Travelling Treasures
Our artworks are travelling around the world! We are happy to offer you a glimpse
into the wonderful world of our loans to (inter)national exhibitions.

Melchior de la Mars, The Lamentation of the Dying Mary Magdalene, c.1622-29

IIt's time for Mary Magdalene! Meet this mysterious woman and her many faces:
from crown witness over sinner to feminist. She is associated with the blending of
sexuality, sensuality and sin; a beacon of hope and a feminist icon. And was she
actually married to Jesus or not? The exhibition in Museum Catharijneconvent in
Utrecht (NL) takes you on a journey of discovery through historical sources,
impressive paintings, contemporary visual art and popular culture.

Gaspar De Crayer, The Penitent Magdalene, 17th century

With no less than 4 loans, The Phoebus Foundation also contributes to this grand
exhibition, dedicated to the fascinating Mary Magdalene who has continued to
inspire for 2000 years!

Erasmus II Quellinus, The Penitent Magdalene, c.1636

The exhibition runs from June 25 2021 to January 9 2022. More information and
tickets can be found here.

Anonymous, Mary Magdalene washing the feet of Christ, 16th century

Phoebus Reads
Jacob (Jacques) Jordaens (1593-1678) was a real family man! This is shown by
archival documents discovered by Dr Leen Kelchtermans and Dr Katharina Van
Cauteren.

Jacob Jordaens, Engagement Portrait of Johannes Wierts II and Anna Catharina Jordaens, with
Her Sister Elisabeth, c.1654 © The State Hermitage Museum, Vladimir Terebenin, Leonard
Kheifets

In 1654 Jordaens's daughter Anna Catharina married Johannes Wierts II, an
Antwerp native who was active as a lawyer in The Hague. This fact, but also various
symbolic elements in a hitherto anonymous family portrait by Jordaens (State
Hermitage Museum, St Peterburg), allow us to identify it as the couple's engagement
portrait!

Marriage record of Johannes Wierts II and Anna Catharina Jordaens, 1654 © The Hague, Haags
Gemeentearchief

The couple had four children in The Hague, and for each of them they chose
Jordaens, his wife or his other daughter Elisabeth as godfather and/or godmother
who were also present at the baptisms. This means that Jordaens resided in The
Hague more than was previously thought. Possibly even four drawings he made in
that city can be linked to these family visits!

Jacob Jordaens, Serenade, c.1640-45

In 1660 Jordaens acquired a country house in Voorburg, near The Hague. The
purchase of this retreat was on the one hand probably an economic choice since he
hoped to get commissions in the north. On the other hand, it was possibly also
religiously inspired: it is known that the painter had Calvinist sympathies at least from
1660 onwards. However, Leen and Katharina's research shows that family reasons
also undoubtedly played a role: Jordaens wanted to live near his loved ones.

Jacob Jordaens, Portrait of Elisabeth Jordaens, the Artist’s Daughter, c.1637-45

The research was published in the latest issue of Oud Holland, the oldest art history
journal in the world! More information and a summary of the article can be found
here.
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Wenst u inhoud uit deze nieuwsbrief te gebruiken, gelieve ons te contacteren via
info@phoebusfoundation.org.
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