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MARIA VAN HONGARIJE IN MEDAILLES

B. Wynants

Portret van Maria van Hongarije ais weduwe
P. OPMEER. Opus chronographicum orbis universi a mundi exordio

(Antwerpen, 1611)
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INLEIDING

Jaren geleden bestudeerde ik de iconografie van Maria van Hongarije, meer
bepaald haar portretten, in het kader van een licentiaatsverhandeling onder
\eiding van prof. P. Naster jJ Daarbij werd getracht de specîfieke inbreng van
de medailleportretten in de iconografie van dezI3 koningin te bepalen, door
deze te vergelijken met haar getekende, geschilderde of gebeeldhouwde
beeltenissen. Het onderwerp Îs me steeds blijven boeien, en op aanraden van
H. Dewit heb ik het numismatisch deel van mijn verhandeling omgewerkt tot
onderstaand artikel. Ik wens hierbîj de heer Dawit te danken voor zijn hulp bij
het tot stand komen ervan.

BIOGRAFIE

Maria werd op 15 september 1505 te Brussel geboren, aIs vijfde kind van Filip~

de Schone en Johanna de Waanzinnige. Ze werd sarnen met haar zusters
Eleonora en Isabella in 1507 toevertrouwd aan de hoede van hun tante,
Margareta van Oostenrijk. Deze was tot gouvernante van de Nederlanden
benoemd en resideerde te Mechelen. Haar broer Ferdinand en haar zuster
CatharÎna groeiden op in Spanje, waar ze geboren waren.
Haar grootvader, keizer Maximiliaan, stuurde Hr op aan om Hongarije en
Sohemen aan de Oostenrijkse kroon toe te voegHn en beloafde haar daarom
in maart 1506 aan de verwachte nakomeling van koning Vladislav Il, indien dit
een Jongen zou zîjn. Het werd înderdaad een zoon, Lodewijk Jagello, gebaren
op 1 juli 1506. Om de band nog hechter te maken werd oak een huwelijk
vastgelegd tussen Anna, de oudere zuster van Lodewijk, an Ferdinand, de
broer van Maria. Deze annexionistische maneuvers werden door de Hongaren
aanvaard, uit angst voor een dreigende Turkse inval.
Om moeilîjkheden bij de troonsopvolging uit te sluiten liet Vladislav zijn zoontje
reeds tot koning (in feite troonsopvolger) van Hongarije kronen op 4 juni 1508
en van Bohemen op 11 maart 1509. In 1514 werd Maria naar Wenen gestuurd.
Daar werd În de Stefansdom op 22 juli 1515 ap grootse wijze haar verloving
gevierd, evenals het pro-forma huwelîjk van Anna met keizer Maximiliaan, die
handelde bij procuratie. Het protocol van daze verlovingen stipuleerde dat
indien Lodewijk kinderloos zou sterven, de koninkrijken Hongarije en
Bohemen zauden overgaan naar Anna en haar echtgenoot. Vanaf dan leafden
Anna en Maria sarnen te Wenen. De moeilijke opvolging van konîng Vladislav,
die op 13 maart 1516 overleed, verplichtte de prinsessen naar Innsbruck uit te
wijken, waar ze veiliger waren.
Pas op 7 november 1520 stemde de Hongaarse adel in met het dubbel
huwelijk. Om aan aile twijfel een einde te maken vond op 11 novembar 1520
in de St-Jacobskerk te Innsbruck een symbolische huwelijksplechtigheid bij
procuratie plaats. Lodewijk en Maria werden tot koning en konigin van
Hongarije gekroond in de St-Stefanuskerk te Stuhlweissenburg, Lodewijk op
10 decernber 1521, Maria de volgende dag. Op 13 januari 1522 werd hun
huwelîjk officieel voltrokken in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Buda. In juni van
hetzelfde jaar werden ze tat koning en konigin van Bohernen gekroond in
Praag.
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daarentegen was ze gedurende 24 jaar een beschermster van de kunsten, en
we weten uit de archieven dat ze in die periode heel wat portretten heeft laten
vervaardigen. Daarvan zijn er echter slechts weinige tot ons gekomen.
Bij de bekende portretten (schilderijen, gravures, beeldhouwwerken,
glasramen, enz.) kunnen vier types onderscheiden worden, al naargelang ze
stammen uit :

1. haar kindertijd,
2. haar jeugd (tussen 1514 en 1521 te Oostenrijk doorgebracht),
3. haar kort huwelijk met Lodewijk,
4. haar weduwtijd.

Het merendeel dateert van na de dood van haar echtgenoot, al dient dadelijk
gezegd dat de productie van haar portretmedailles deze reger niet volgt.

DE PENNINGEN

Van de twaalf portretmedaîlles van Maria van Hongarije refereert het
merendeel naar de periode van haar huwelijk. Slechts twee staan er los van
en hebben betrekking op de periode na de.dood van Lodewijk.

1. Portretpenning van Lodewijk en Maria van Hongarije, toege~

schreven aan Hans Daucher (1524)

Vz. Buste van Lodewijk van Hongarije in profiel naar links; zijn
gelaatstrekken. met een lichte hangsnor. schrale baard en ingevallen
wangen. zijn mager en ziekeliJk. Hij draagt een platte hoed met brede
boord. Van zijn kleding, die weinig gedetailleerd is weergegeven.
vallen vooral zijn kraag op. gemaakt van een opeenvolging van vier
horizontale rijen van kanten linten, en de keten van de Orde van het
Gulden Viies. Links en rechts in het veld. gesplitst door de buste. het
jaartal M.O - XXIIiI ; rondom, LVDOVICVS HVNGAR : BOHEM : EC REX
Af\N : AGENS DVO DE VIGESI~ (Ludovicus Hungariae et caetera rex
anno agens duo de vigesimo =Lodewijk koning van Hongarije enz. in
zijn tweeëntwintigste Jevensjaar) en een fijne board.

Kz. Buste van Maria in prefiel naar links. Ze draagt een muts, die aan de
bovenkant versierd is met een lint en aan de achterkant met een pand
waarop metalen versierîngen en een broche zijn genaaid. Haar haren
vallen in tamelijk brede lokken neer en worden in een wrong boven de
hais samengehouden. Haar kleed heeft een brede vierkante
halsuitsnijding die het onderkleed laat zien en is in het midden versierd
met een dubbele koord. Een geplisseerde boezemdoek met een rechte
hoge kraag bedekt haar borst; de pofmouwen zijn ingesneden. Ze
draagt een breed halssnoer met hanger. Rondom, MARIA REGINA EC.
QVOS DEVS CONIVNXIT HOMO NON SEPERET . (Maria regina et
caetera quos Deus coniunxit homo non seperei =Maria. konigin enz.
Wat God heeft verbonden zal de mens niet scheiden) en een fijne
board.
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Gekende exemplaren :

Lwow, Bibliothek Ossolinski (zilver - gegoten - 73 mm 0)
Een doorboord loden exemplaar maakte eertijds deel uit van de
verzameling L6bbecke (LOB, nr. 215, pl. XV).

Bibliografie :

Demmler, Hans Daucher, in ALBK. VIII, p. 43
HABS, 1, 1r nr. 66 & pl. IX, 4 & 4a
HABM, p. 19
KATE, p. 32
NA8TER, p. 224
GUM, Tab V

De tekst op de voorzijde geeft de juiste ouderdom van Lodewijk en het jaar
van vervaardiging van de medaiUe (1524); deze op de keerzijde houdt een
wans in voor de duurzaamhaid van het huwelijk van het vorstenpaar.
Deze penning getuigt van een grote klaarheid in de compositie; de
portretten werden met een vrije en sobere hand opgebouwd, die zich niet
om details bekommert. De zeer eenvoudige letters van de omschrîften en
de weggelaten punctuatie vergroten nog de indruk van klaarheid. De
ganse presentatie getuigt van het plastisch gevoel en van de smaak van de
kunstenaar, die uitmunt in de weergave van het menselijk aangezicht. Met
Georg Habich schrijven wij deze medaille toe aan de beeldhouwer Hans
Daucher, of aan iemand uît zijn onmiddellijke omgeving ~. We vinden hier
immers het vaste en solide modelé van de door deze kunstenaar
uitgevoerde portretten terug, evenals de voor hem typische neergaande en
tamelijk dikke wenkbrauwbogen, neus (fijn aan de basis en dikker wordend
naar de punt toe) en soepele zijdeachtige haren, die meestal de oren
bedekken.
Gustav Glück en Istvan Schlegel 'Jj brengen deze medaille in verband met
het verblijf van Bernhard Beham en van diens broer Hans aan het
Hongaarse Hof rond kerstmis 1524 9./. Deze stelling is echter weinig
geloofwaardig. Het werk van Bernhard Beham is immers hoofdzakelijk
monetair : geen enkele penning kan met zekerheid aan hem
toegeschreven worden. De twee kleine medailles van Frederik III, die
volgens Domanig §f van zijn hand zijn, vertonen bovendien een zeer drage
en nogal primitieve stijl. Oak de gravures van Hans Sebald Beham zijn van
een andere, meer levendige stijl dan die van de bestudeerde medaille.
Het hoog en gebogen voorhoofd, de dromerige blik, de smalle neus met
nogal dikke punt en de tamelijk dikke onderlip doen de beeltenis van Maria
op deze penning aanleunen bij de geschilderde portretten van Hans Krall
§J. Bij beide komt eenzelfde sfeer van melancholie tot uiting.

2. Stenen modellen voor een portretpenning van Lodewijk en
Maria van Hongarije (niet gedateerd)

Vz. Buste van Lodewijk, in profiel naar rechts. Hij heeft een laag voorhoofd,
kleine en diepliggende ogen, een haviksneus, brede en halfgeopende
lippen, een grote snor en een baard met dubbele punt. Zijn soepele
haren zijn op het voorhoofd gekamd en vallen halflang op de oren en
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in de hais. Hij draagt een platte hoed met brede boord; deze is versierd
met een galon en voorzien van insnijdingen. Op de zijkant ervan is een
sieraad vastgehecht. Boven zijn kleed met opstaanda kraag draagt hij
een mantel met een grata pelskraag, met daarop de ordeketen van het
Gulden Vlies. Rondom, een brede boord.

Kz. Effen.

Gekende exemplaren :

München, verzameling Alfred Bottner (steen - onbekende diameter)
Afkomstig van G. HIRSCH. Münzen und Medaillen. Auktion 1/4-6-1969.
Kata/Dg 63, nr.259.

Vz. Buste van Maria, met gewelfd voorhoofd, zware oogleden, bolle ogen,
rechte neus, vlezige mend en weinig vooruitstekende kin, in pretiel
naar links. Haar haren zijn verdeeld in lange lokken en in een wrong
baven de hais gebonden; deze wordt samengehouden met een netje.
De kenigin draagt een platte hoed met een brade board, voorzien van
însnijdingen en versierd met een juweel op de zijkant. Ze draagt een
kleed met een brede, vierkante halsuîtsnijding, die afgezoomd is met
een galon mat gekruiste motievan; de taille is hoeg an ondarlijnd met
twee fijne parelbanden, en de pofmouwen hebben insnijdingen, Het
geplîsseerd onderkleed heaft een hooggesloten rechte kraag, versÎerd
met !inten en kant. Cm de hais draagt ze een korte dubbele keten met
hanger, en een langere zonder.

Kz. Effen.

Gekende exemplaren :

München (?) li (terracotta - onbekende diameter),

Bibliografie :

HABS, nr. 75
GLU, p.177-178
SCHL, p. 160-161. fig. 5
G. HIRSCH. Münzen & Medaillen. Auktion 1/4-7-1969. Kata/og 63, nr. 259
LAN, Il. nr. 40
HABM, p.18, afb. 4

De twee stenen modellen van Lodewijk an Maria van Hongarije zîjn
rechtstreeks verwant met twee kleine houtsneden die in het museum van
Budapest worden bewaard !i'. De grote finesse en precisie van de
modellen, en het feit dat de beeldenaars van de houtsneden geïnverseerd
zijn, lijken er op te wijzen dat de houtsneden van de modellen werden
gecopieerd.
Men brengt het portret van Lodewijk in verband met dat op de medaille die
Stephan Schlick op de keerzijde weergeeft §./, en die toegeschreven wordt
aan Hans Daucher. Men herkent in het portret van Lodewijk de krachtige
en sobere stijl van deze kunstenaar, maar de weergave is toch delicater
dan op de andere medailles die hem worden toegeschreven.
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3. Stenen modellen voor een portretpenning van Lodewijk en
Maria van Hongarije (1526)

Vz. Buste van Lodewijk in profiel naar rechts. Hij heeft een wijkend
voorhoofd. een haviksneus, een kleine mond, een hangsnor en een
vooruitstekende kin met puntbaard. Zijn haar is vooraan kortgeknipt en
achter.aan halflang. Hij draagt een hoed met een brede. opgeslagen
rand. De kraag van zijn geplisseerd kleed heeft een rechte boord die
versierd is met kanten Iinten. Op zijn geplisseerde cape, met een
tamelljk smaile boord, draagt hij de ordeketen van het Gulden V/ies
met vuurîjzers van een speciaal model. Rechts, În het veld, M.D. 1XXVI

Kz. Effen,

Gekende exemplaren :

Budapest, Hongaars Natîonaal Museum, 27.11980-1 (albast - ca. 60 mm 0)

Vz. Buste van Maria met kleine agen, zware oogleden, fijne mond en
ronde kin, in prefiel naar links. Haar tamelijk recht voorhoofd wardt in
een Griaks pretial verlengd met een lange neus. Haar haren zijn
verdeeld in lange golvende lokken en in een wrong boven de hais
gebonden; deze wordt samengehouden met een rijk versierd netje.
Maria draagt een tamelijk dikke baret met lint en geplooide kanten
pand, die versierd zijn met grote bloemen. Op het pand is een broche
gespeld. Haar kleed met vierkante halsuîtsnijding en ingesneden
pofmouwen is weinig versierd. De rechte kraag van haar geplisseerde
boezemdoek is met ruiten versierd, elk met een parei in het midden, en
eindigt op kant. Ze draagt een dubbel parelsnoer met een zware
hanger. Links, in het veld, M.D. 1XXVI.

Kz. Effen.

Gekende exemplaren :

Budapest. Hongaars Nationaal Museum, 105/1971-1 (a/bast - ca 60 mm 0)

Biblîografie :

MAR, 51-9a & 9b
HABS l, 1, nr. 97
HER 1, p. 111-112 & pl. CVIII
TOUE, p. 195

Bovenstaande beschrijvingen werden opgesteld aan de hand van een
door M. Herrgott gepubliceerde gravure 101, dewelke overeenstemt met de
beschrijving van Habich. Het portret van Maria van Hongarije gelijkt
sprekend op dat, toegeschreven aan Leone Leoni (medaille nr 9) :
dezelfde zware en op eendere manier versierde hoofdtooi, dezelfde
beweging van het haar, dezelfde fijne Iippen en hetzelfde halssnaer.
Leone Leoni heeft zich misschien op bovenstaand model geïnspireerd Dm
zijn medaîlle te vervaardigen lll, maar het omgekeerde is ook mogelijk.
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4. Portretpenning van Karel V, Ferdinand 1 en Maria van
Hongarije, toegeschreven aan Peter Flatner (1532)

A. Eerste variante

Vz. Gekoppelde bustes van Karel V en van zijn broer Ferdinand, În profîel
naar rechts. Erboven, in vijf horizontale lijnen, CAROL. VI. ""E. . FER
.1. FRES ./RD .IMP. -e:. RE. RE. HISP. VT IRI.9~. SICI. VNG.
BOE . Z~ . ARC 1 HID . AVST . D : BVRG : . 1.5 . 32 (Carolus Vet
Ferdinandus ! fratres Romanorum imperator et rex, Rex Hispaniae
utriusque Sici/iae. Hungariae, Bohemiae et caetera. Archiduces
Austriae, duces Burgundiae 1532 := Kare! V en Ferdinand /, broeders,
Romeins keizer en koning, koning van Spanje en beide Siciliën,
Hongarije, Bohemen enz. Aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van
Bourgondië 1532). Links, in het veld, . K . Q 0 (de K heeft bovenaan een
grate krul). Rechts, în het veld, . REX 1. F : 1: (in twee Iijnen). Op enige
afstand van de rand is een cîrkel ingegrift, die onderbroken wordt door
de bustes en de opschriften.

Kz. Maria van Hongarîje, met gewelfd voorhoofd, zware en halfgeopende
oogleden, bolle ogen, een lange en rechte neus. dikke lippen en een
forse kin. ten halven lîjve en in profiel naar links. Haar haren zijn
gesplitst in lange lokken en in een wrong baven de hais gebanden;
deze wardt samengehouden met een netje. Ze draagt een zeer
soepele baret, met insnijdingen aan de zijkanten. Het Iint aan de
bovenkant is tamelijk smal en op het pand vastgemaakt met een
sieraad. De baret is onder de wrong vastgemaakt met een koordje, dat
identiek Îs aan de board van het haarnetje. De neergaande beweging
van haar schouders en haar gebogen rug worden benadrukt door de
hael brede uitsnijding van haar kleed. Deze is afgeboord met een
geruit lint, kant en franjes. In het midden van het lijfje zijn twee
gelijkaardige vertikale linten aangebracht. De mouwen vertonen
trapsgewijs aangebrachte uitstulpingen met talrijke insnijdîngen. De
boord van haar geplisseerde boezemdoek is bestikt met twee kort bij
elkaar geplaatste rijen van parels. De rok van het kleed is breed en
gefronst in kleine, tamelijk platte plooien. Het veld is helemaal versierd
met ingegraveerde bloemen en planten op een horizontaal gearceerde
achtergrond; een aantal ingegrifte concentrische cirkels zijn in min of
meerdere mate zîchtbaar. Rondom, een geprofileerde boord.

Gekende exemplaren :

München (zîlver - gegoten - 75 mm 0)
Wenen, verzameling Markl (gegoten - 75 mm 0)

Biblioqrafie :

BER,73
DOMF, p. 44-45. nr. 13 en p. 65. fig. 48
DOMP, p. 5, nr. 41 & pl VII
HABS. l, 2. nr. 1823 & pl. CXIV
HABM, p. 102 & 104
NAS, p. 225
SCHE, nr.124
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Men merkt op de voorzijde de afdruk van de Iîjntjes die de kunstenaar trok
am de letters van het opschrîft te plaatsen. Dit laatste werd ontleend aan de
keerzijde van een penning die de kroning van Ferdinand tot konîng der
Romeinen te Aken in 1531 herdenkt. Het hier besproken stuk werd
waarschîjnlijk ook ter gelegenheid van deza gebeurtenis vervaardigd;
misschien wijst het portret van Maria op de keerzijde er op dat het door
haarzelf werd besteld.
De opbouw van de voorzîjde Îs krachtig en majestatisch. De bustes werden
meesterlijk, smaakvol en op een persoonlijke manier samengevoegd. De
compositie is in perfecte harmonie met de kleine letters van de tekst. De
compositie van de keerzijde loopt nogal mank; de houding van de koningin
en de weergave van de armen laat te wensen over. Ondanks het
graveerwerk op de achtergrond Iijkt het veld zeer leeg. De gelaatstrekken
van Maria zjjn ruwer afgewerkt dan die van haar broers. De diameter van
de keerzijde is twee milîmeter kleiner dan die van de voorzijde, wat er zou
kunnen op wijzen dat beide kanten oorspronkelijk niet bij elkaar hoorden.

B. Tweede variante

Vz. AIs van vorige variante; omwiIJe van de kleinere diameter is een
gedeelte van de opschriften weggevallen.

Kz. Ais van vorige variante, maar zender de îngegraveerde arcering en
versieringen in het veld. Maria leunt een weinig naar voren; haar rug is
ronder en meer ingedrukt. Links in het veld is een M-Flo monogram
(Maria Regina) aangebracht en rechts l50 V (Konigin von Ungarn). Op
enige afstand van de rand ÎS een dubbele cirkel îngegrift, die
enderbroken wordt door de buste.

Gekende exemplaren :

Veiling Sotheby's. London, 5-7-1994. or. 111 (zilver - gegoten - 70,6 mm 0)
Landen, Victoria & Albert Museum, A 385-1910 (zilver - gegoten - 69 mm 0

- 112,6 g.)

Biblioqrafie:

HABS, l, 2, nr. 1824
TOI, p. 173, nr. 1,27
TRUS, nr. 27
MAI, p. 65-66, or. 18

C. Derde variante

Vz. AIs van variante 2, maar het opschrift Îs gewijzigd tot . FER. 1 . CAR. V .
IIMP. E. RE . RE. HISPA IV ACI.l . SICI . VNG . BOE. Zc. AR ICHID
AVST. D : BVRG : 1531

Kz. Ais van variante 2. maar het aangezicht van Maria lijkt korter, de blik
starrer en de Iippen dikker.

Gekende exemplaren :

Geen enkel exemplaar gelocaliseerd; enkel aangetroffen in veilingcata
logi en in de literatuur.
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Bibliografie:

BER, nr. 54
HABS, l, 2, nr' 1824
HAM, p. 7, nr. 45 & pl. VI
ENZ, nr. 161
VOG, nr. 84 & pl. 12
Veiling Hess, Sammlung Enzenberg, 1935, nr' 161 (onbekend metaal
ge90ten - 71 mm 0 - 125 g.)

Veiling Leo Hamburger. Sammlung Vogel. 1924, nr. 84 & pl. 12 (zilver
gegoten - 70 mm " - 111 g. - exemplaar afkomstig uit veiling L. & L.
Hamburger, RAR, 1900. nr. 44 en uit de verzameling Donebauer)

De verschillende versies van deze medaille worden gewoonlijk
toegeschreven aan Peter Flotner, vooral wegens het decoratief karakter
van de opschriften. Toch blijft deza toaschrijving zear omstreden, omdat in
diens oeuvre practisch geen portretten voorkomen waarmee deze penning
te vergelijken Îs. Bovendien treft men nergens in zijn werk dezalfde graad
van driedimensionaliteit aan.
Flôtner was een beeldhouwer, goudsmid en graveur, die rond 1485
geboren werd en stierf op 23 november 1546. In al zijn werken geeft hij
blijk van een grote virtuositeit en van een grote artistieke zin voor decor.
Met K. Domanig hebben we enige reserves betreffende de toeschrijving
van de keerzijde; die vertoont meer verwantschap met de tamelijk ruwe stijl
van Hans Daucher.

5. Penning van Lodewijk en Maria van Hongarije, toegeschreven
aan Christoph Füszl (niet gedateerd)

Vz. Elkaar aanziende bustes van Lodewijk (links) en Maria (rechts) boven
een cartouche. Maria heeft een gewelfd voorhoofd, zware oogleden,
balle ogan, een lange en rechte neus. dikke lippen an e en
vooruitspringende kÎn; haar haren vallen neer in lange lokken en zijn in
een wrong boven de nek gebonden; deze wordt samengehouden met
een netje. Haar naar voren geschoven baret is aan de top versierd met
een lint en van achter met een pand waarop een broche en metalen
versieringen zijn vastgespeld. Haar kleed heeft een brade, vierkante
halsuitsnijding, die onderlijnd wordt door twee paar stiksels en een fijn
Iint, en pofmouwen met insnijdingen. De rechte kraag van de
geplisseerde boezemdoek is voorzien van een ruitmotief. Om de hais
draagt ze een keten met hanger. Lodewijk haeft geprono'nceerde
wenkbrauwen, een haviksneus, kleine diepliggende ogen, een grote
hangsnor en een puntbaard. Zijn haar is kortgeknipt op het voorhoofd
en halflang op zijn oren en in zijn hais. Hij draagt een hoed met brede
board, versierd met linten, een juweel en insnijdingen. De ovaal
uitgesneden wambuis laat een rechte gefronste kraag zien, versierd
met kant. Over zijn mantel draagt hij de ordeketen van het Gulden
Vlies. De horizontale bovenlijn van de cartouche is versierd mer een
bolvormige zaaddoos op elk uiteinde en twee in het midden. De
achtergrond is vo!ledig overdekt met planten en bladeren. Op de
cartouche, in vijf horizontale Iljnen, LVDO : VNGAR : BOHE : OVE 1
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REGIS. ET . MARIA . RE 1 GINA. DVLCISS . COIV 1 GIS . AC .
PROCES' 1 IN . FLAN (Ludovic; Hungariae Bohemiaeque regis et
Mariae Reginae dulcissimae conjugis ae pro Caesare in Flandris =
Lodewijk. koning van Hongarije en Bohemen en konigin Maria, zijn
alJerzoetste echtgenote, die VOOT de keizer in Vlaanderen regeert) 12/.

Rondom. een kabelrand.
Kz. Bovenaan, uitbeelding van de slag van Mohacs 13/. Rechts het Turks

leger,' met op het voorplan een rlj van zes ruiters op Iichte paarden die
aanvallen met gevelde lans. Ze dragen een tulband en een schîld met
de halve maan en de ster. De staart van de paarden is opgebonden.
Op de achtergrond zijn drie kanonnen en de r.est van het leger
zichtbaar. Links Îs het Hongaars leger, waarvan aile mannen en
paarden een harnas dragen, in wanorde. De koning, met struisveren
op de helm, bevindt zich op het voorplan en deinst terug. Het dekkleed
van zijn paard is achteraan voorzien van het wapen van Hongarije en
Bohemen en vooraan van dat van Polen. De ruiters rondom Lodewijk
hinderen elkaar en enkele zijn in moeilijkheden : het paard van een
eerste is door de poten gezakt. een tweede Hgt met het gezicht op de
grond en een derde is geval/en en tracht te vluchten. Een dode, een
helm, wapens en banieren liggen verspreid op de grond. Geheven
lansen op de achtergrond suggereren een leger waarvan de aanval
werd afgeslagen. Eronder, een gelijkaardige cartouche ais op de
voorzijde, maar de bovenlijn is niet versierd en onderaan loopt ze uit
op een dubbele volute. Op de cartouche, in zes horîzontale lijnen.
LVDO : HVNG : BOEM : ZC . REX 1ANV : AGENS . XX . IN . TVRCAS 1
APVD . MOHAZ . CVM . PAR 1VA . SVORVM . MANV . PV 1GNAS .
HONE8TE 1OBYT . M . D . XXVI (Ludovicus Hungariae Bohemiae et
caetera rex annum agens 20 in Turcas apud Mohacz cum parva
suorum manu pugnans honeste obiit 1526 = Lodewijk. koning van
Hongarije, Bohemen enz., in zijn 20e jaar, stierf eervol strijdend tegen
de Turken met een handvol van zijn mannen 1526). Rondom. een
kabelrand.

Gekende exemplaren :

Berlijn (zilver - 45 mm (2) - 23.98 g.)
Berlijn (verguld zilver - 43,5 mm 0 - 17,45 g.)
Brno, Rajh. ab. 532, pl. nr. Mva (zilver - gegoten - 43,3 mm 0 - 20.99 g.)

De boord op de voorzijde is zeer smal en vertoont een soldeerspoor (van
een draagring ?) : het bebloemd veld op de voorzijde is tamelijk vaag.

Brussel (verguld zilver - gegoten - 45 mm (2) - 22.113 g.)
Een kwart van de board is platgedrukt (links boven op de voorzijde en
rechts boven op de keerzijde): de benedenzijde js slecht gegoten en het
aangezicht van Maria ziet er jonger en ronder uit.

Budapest (zilver - geslagen - 45 mm 0)
Het veld op de voorzijde is tamelijk vaag.

Kopenhagen (zîlver - geslagen - 44 mm 0 - 29.65 g. - met draagoog)
Firenze (zilver - gecorrodeerd)
Haarlem, Teylers genootschap
Den Haag (zilver - gegoten - 44 mm 0 - 17,9 g. - zeer scherp exemplaar)
Sint-Petersburg (zilver - geslagen - 44 mm (2) - 34,60 g.)

Zeer fjjne letters met een dubbe/s/ag.
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Wenen, 2640bss (zilver - gegoten - 43 mm 0)
Zeer scherp exemplaar; de keizerlijke verzameling te Wenen zou nog
andere exemplaren bevat hebben (DOMD, nr. 698).

Madrid, Nationaal archeologisch Museum (brons - 43 mm 0)

Bibliografîe:

ARM, Ill, p. 210 g
DOMP. nr. 24. pl. V
DOMD, nr. 698, pl. 79
HABD, p. 104
HUS. p. 56
KATK, p. 140-141
LUC, p. 63 (de keerzijde is omgekeerd afgebeeld)
NA8, p. 224
ROB, p. 224
RUP, 2. p. 118 (VIII) & pl. XXIII (580)
TOUM. p. 195
VMI, Il, p. 246
ERS, l, p. 139, nr. 1307 (lood)
HILE, p. 92, nr 12 & fig. 91
MAD, Il, p. 106, nr. 2700
ERS. p. 714-715. nr. 2373
TYL, p. 6
FEL,p.3.nr29
LAN, III. p. 54, nr. 660 &pl. 35 (goud - geslagen - 44 mm 10 - 43 g.) & nr. 661

(gedeeltelijk verguld zilver - gegoten - 45 mm 0 - 34 g.)
L6B. p. 22, nr. 229 (verguld zilver - gegoten - 43,3 mm 0 - 31,27 g.)
NOM, nr. 1363 (18 g) & nr. 1364 (galvano - 22 g.)
-, Carlos Vysuambiente. Toledo, 1958. p.192, nr. 419
A. DE WITTE, flExposition de la ToÎson d'o,. Brugge, 1907, p. 156, nr 47 -

49, 144. VII
MAR, nr. 51-8
SCHA, nr. 536
LOR, nr. 21
Veiling Sotheby's London, 5-7-1994. nr. 129

Deze medaille is typisch voor de kunst van het Erzgebirge,
gekarakteriseerd door haar verhalend karakter en gelijkmatige factuUf. Oak
hier zîjn het niet da realistische en geslaagde portretten die in de eerste
plaats de aandacht trekken, maar wei de originele en zeer verhalende
presentatie. De zeer gedetailleerde keerzijde mÎst een reëel perspectief,
maar toch werd een stijgend dieptezicht bekomen door het boven elkaar
plaatsen van personnages en paarden en de geleidelijke afvlakking van
het reliëf. De vorm van de cartouches en het zoeken naar perspectief
verraden een kunstenaar die goed op de hoogte is van de technieken van
de Renaissance.
De tamelijk dikke en kleine letters van het opschrift zijn zeer mooi en
karakteristiek (de S is soepel, de B, C, D, G, 0, P, Q en R zijn afgeplat, de X
heeft dikke en nonchalante schachten). De eenvormigheid van de letters
en vooral de Iichte assymetrie van hun positie ten opzichte van elkaar
wijzen er op dat ze stuk voor stuk werden ingestempeld.
Domanig 141 beschouwde aanvankelijk, in 1896, deze medaille ais een
werk van Hans Reînhart de Oude, die door zijn invloed de medaillekunst
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van het Erzgebirge een zeker virtuoos karakter zou gegeven hebben 15/. In
1907 schreef hij ze echter toe aan Christoph Füszl, in navolging van de
kataloog van Wenen 16/. Lajos Huszar is het eens met deze toeschrijving
171 en aanziet deze medailleur ais de auteur van meerdere medailles met
een gelijkaardige presentatie, compositie, afsnede en vorm der letters 18/.

A. Riechmann 1W ziet er daarentegen een creatie in van Wolfgang Roll 20/.

Zowel Füszl ais Roll waren ais medailleur werkzaam te Kremnitz en
regelmatig worden dezelfde werken aan beiden toegeschreven. Louise
RobJot-Delondre 21/ schuift dan weer de naam van Hans Benham de Oude
naar voren, maarze heeft deze graveur waarschijnlijk verward met zijn
broer, Bernhard Beham de Jonga. die muntmeester was te Hall en door A.
de Witte en K. Domanig ais auteur van deze medaille wordt aanzien 22/. G.
Habich 23/ brengt deze medaille (en de volgende) op iconografische
gronden in verband met deze die toegeschreven wordt aan Peter Flôtner
(penning 3). De auteur gelooft in een invloed van deze laatste en voegt
eraan toe dat het hem niet zou verwonderen mocht Peter Flôtner het
origineel vervaardigd hebben.
Op het exemplaar van Brno bevindt zich een monogram in het veld, dat
normalerwîjze een definitief uitsluitsel zou moeten geven over de
toeschrijving. Dit onduidelijk teken kan echter apocrief aangebracht zijn of
gewoon gezichtsbedrog zijn 24/.

Uit de afbeeldingen en opschriften van deze medaille valt a1 te leiden dat
ze vervaardigd werd na de dood van Lodewijk, en na de benoeming van
Maria tot landvoogdes van de Nederlanden in 1531. Maria draagt nog
steeds de titel van echtg'enote (coniunx) en niet van weduwe (vidua). De
madaille drukt waarschijnlijk de wens van Maria uit om trouw te blijven aan
de nagedachtenis van Lodewijk. Alle auteurs zijn het erover eens dat ze uit
1531 dateert of even later 25/.

6. Medaille van Maria van Hongarije, toegeschreven aan
Christoph Füszl (1526)

Vz. Buste van Maria van Hongarije. afgebeeld met dezelfde gelaatstrekken
en met dezelfde kleding ais op de vorige medaille, in profiel naar links;
de neus is echter korter en lichtjes opgetrokken. Za bevindt zich onder
een ronde boog, die rust op twee pilasters met vegetale motieven,
bekroond met dubbele imposten. Op elke imposte bevindt zich aan de
buitenkant een ronde vaas met een bloem en lange ranken. Tussen de
pilaster en de board bevindt zÎch een aanzjende man met opstaande
kraag en een hoed met drie struisveren die het gakroond wapenschild
van Hongarije voor zich houdt (links) en een aanziende man met een
muts met een pluim die het wapenschild van Bohemen voor zich houdt
(rechts). Dit alles bevindt zich boven een cartouche met horizontale
bovenlijn. Op de cartouche, in zes horizontale lijnen, MARIE. HVNGAR
: BOHEM ./ EQVIE . REGINJE. IAM ./ PRO. CESARfE . CAROL / V : 0 .

IN . FLANDRIS / EFFIGIES (Mariae Hungariae, Bohemiae aequae
reginae jam pro Cesarae Carolo Quinto in Flandriae effigies =Portret
van Maria, de goede konigin van Hongarije en Bohemen. die voor
keizer karet V in Vtaanderen regeerf) 26/. Rondom, een kabelboord.

Kz. Ais van vorig stuk.
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Gekende exemplaren :

Berlijn (zilver· 45 mm 0 - 26,91 g.)
Brussel (zîlver - geslagen - 45 mm (2) - 22.90 g.)
Budapest (zilver - geslagen)

Lichte dubbelslag op de voorzJjde ter hoogte van de muts, en op de
keerzijde over heel het opschritt.

Kopenhagen, reg. nr. 226,3 (zilver - 45 mm 0 - 25,90 g.)
Met draagoog (?); op de voorzijde schijnt de afsnede kleiner te zijn.

Sint-Petersburg (zilver - geslagen - 43 mm 0 - 23,59 g.)
De afsnede op de voorzijde schijnt kleiner te zjjn.

New York (zilver - geslagen - 45 mm 0 - 21,42 g.)
Zware dubbelslag bovenaan op de voorzijde (de bovenkant van de muts
en de boog) en Iichtere dubbelslag rechts op de keerzijde.

Wenen, 2648 b ss (zilver - ge90ten - 44 mm 0)
Verwijderd draagoog

Washington, inv. 71710 (verguld zilver - ge90ten - 42,4 mm 0 - 21,30 g)
Dunne effen board op beide zijden. Ruw bijgewerkt, met verandering van
sommige iconografische karakteristieken van de kleding en van de
opschriften.

Biblioqrafie :

HABM, p. 104
HUS. l, p. 56 & pl. Il,16
KATK, p. 141 & pl. 1,2; p. 237-239
KENC, p. 10
NAS, p. 224
RUP, p. 119 & pl. XXIII, 581
TOUM, p. 195
VMI, Il, p. 146
HAM, p. 9, nr. 51 (45 mm 0 - 27.75 g.)
SCHU, 1, p. 715, nr. 2374
LAN, p. 54, nr. 662 & pl. 35 (zilver - geslagen - 44 mm 0 - 29 g.) &nr. 663

(zilver - gegoten - 44 mm 0 - 29 g.)
MAR, 51-7

De triomfboog was zeer in trek in de Renaissance en vormde een eerste en
klare manifestatie van de nieuwe ideeën in de architectuur (al was zijn
decoratieve functie veel belangrijker dan de architecturale). Hier wîjst hij op
de intrede van Maria van Hongarije in de Nederlanden aIs gouvernante.
Met de slag van Mohacs op de keerzijde heeft deze medaille dus een
dubbele commemoratieve betekenis : het overlijden van Marials
echtgenoot en haar benoeming tot gouvernante van de Nederlanden.
De medaille is, zoals de vorige, ontstaan in 1531 of jets later. Ze heeft
dezelfde keerzîjde. dezelfde presentatie. en Îs van de hand van dezelfde
kunstenaar. De vaardigheid en de precisie van deze laatste is
merkwaardig. Hij slaagt erin om op een kleÎne oppervakte zowel een
pertecte en evenwichtîge compositie te scheppen, ais een portret met een
treffende gelijkenis. Lajos Huszar 271 schrîjft deze penning - net zoals de
voorgaande - toe aan Christoph Füszl. De verdeling van het veld. de
voorstelling van de personnages in een architecturaal kader en de
bijzondere afsnede zijn terug te vinden in het merendeel van de medailles
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die aan hem worden toegeschreven 28/. Ze duiden op een kunstenaar die
zin heeft voor detai!. Habich ziet in dit stuk echter het werk van Peter
Flôtner 29/.

7. Anonieme portretpenning van Lodewijk en Maria van Hongariie,
(1526)

Eén en dezelfde voorzijde is geassacieerd met zes verschillende
keerzijdes, waarvan er slechts vier de beeltenis van Maria dragen 301.

A. Eerste variante

VZ. Buste van Ladewijk, afgebeeld met vrijwel dezelfde gelaatstrekken en
kledij ais op medaille 5, in protiel naar links. Zijn neus is recht. zijn
ogen liggen minder diep in hun kassan an zjjn baard ÎS minder vol; de
gesloten kraag is op de zijkant versierd met een ruitmotief en parais en
de hoed is beter geplaatst. In het veld. in twee lijnen en gesplitst daor
de b~te, ~ 5. - z6 1ETATIS - . SVE . 30. Rondom. xLVDOVIC9 x
VNGA . x EC x REX x CONTRA xTVRCA x PVGNANDO x OCCVBVIT :
)( en een cirkeI 311 (Ludovicus Hungariae et caetera rex contra Turcas
pugnando occubuÎt, 1526, aetatis suae 30 = Lodewijk, koning van
Hongarije enz., stierf strijdend tegen de Turken (en zou nu) 30 jaar oud
zijn). Op enkele plaatsen is een dunne cirkel zichtbaar tussen het veld
en het omschrift.

Kz. Buste van Maria van Hongarije, met afgerond aangezicht, gewelfd
voorhoofd, dromerige blik. vooruitstekende en een beetje opgetrokken
neus, dikke lippen en een ronde kin, in profiel naar rechts. De lokken
van haar kapsel zijn een beetje stijf en in een zware wrang boven de
hais gebonden. Deze wardt samengehouden daar een netje. Haar
barst is aan de top versierd met een Iint en van achter met een pand.
Haar kleed heeft een brede. vierkante halsuitsnijding. die onderlijnd
wardt door een halsstuk van een verschillende stof, en pofmouwen met
insnijdingen. Over het halsstuk loopt een dubbele koord en beneden
een kanten band. De geplisseerde boezemdoek is voorzien van een
rechte kraag. Cm de hais draagt ze een zware keten met hangar. Het
haarnetje. lint. pand en kraag zijn versierd met ryJJen en bezet met
parels. Rondom, een cirkel,. MARI~+REGINA + EC + OVOS + DEVS
+ CONIVNXIT x HOMO x NON x SE (Maria regina et caetera. Ouos
Deus conjunxit homo non seperet = MarÎa konigin enz.. Wie God heeft
verenigd zal de mens niet scheiden) en een cirkel.

Gekende exemplaren :

Budapest, R.III.18 (zilver - geslagen - 41 mm 0)

Biblîografie:

MAR, 51-5
SCHA, 534
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B. Tweede variante

Vz. Ais van vorig stuk.
Kz. Ais van vorig stuk, maar met NO in plaats van NON

Gekende exemplaren :

Berlîjn (zilver - 40 mm 0 - 13,29 g.)
Brussel (zilver - geslagen - 40,5 mm 0 - 17,81 g.)
Firenze (zilver)
Wenen (zilver - geslagen - 40 mm 0)

Biblioqrafie :

ARM, p. 209, C
HABS, Il, 1, pm. 1897 & pl. CCI, 1
KATE, p. 32 & nr. 50
RUP. 1/, p. 117-118 & VII. pl. XXIV, nr. 586
NAS, p. 224
HILD, nr. 620 & pl. CXXXVI (zilver - geslagen - 41 mm 0)
POL, nr. 620
SCHU, l, nr. 2372
LAN, nr.657 (zilver - gegoten - 42 mm 0 - tamelijk brede boord) & nr.658

(brons ~ gegoten - 40 mm 0)
VOG, nr. 91 & pl. 12
TOI, p. 173, nr. 129

c. Derde variante

Vz. Ais van vorig stuk.
Kz. Buste van Maria van Hongarije, met hetzelfde kapsel en dezelfde kledij

ais op de keerzijde van de eerste variante, in pretiel naar links. Het
modelé van haar gezicht is echter veel minder zacht; er gaat een
koude en strenge indfuk van uit. De blik is star, de neus lang en puntig,
de kin vooruitstekend. Een juweel versiert de pand van haar baret
boven het oor, en het halsstuk van haar kleed schijnt niet uit~n
andere stof te bestaan. Rondom, een cirkel, x MARIA x REGINA x EC x
QVOS x DEVS x CONIVNXIT x HOMO x NON x SEPERET en een
cirkeL

Gekende exemplaren :

Berlijn (zilver - 41 mm 0 - 17,62 g.)
Budapest, 43/957-22 (zilver - geslagen - 41 mm 0)
Sint-Petersburg (zilver - geslagen - 40 mm 0 - 16,60 g.)

De twee laatste letiers van het woord "SEPERET' zijn grater en schraler.
Londen, Victoria & Albertmuseum, A381-191 0 (zilver - gegoten - 40 mm 0 

18,1 g.)

Biblioq rafie :

KATE, nr. 49, pl. VII, 5
NAS, p. 224
TRE, IX, p. 92, nr. 5 & pl. XXIII
ERBI, p. 139, nr. 1308
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SCHU, l, nr. 2371
VMt. Il, p. 245
LAN, p. 54. nr. 659 & pl. 21 (verguld zilver - gegoten)
TRUS. nr. 116
MAR, nr. 51-6
SCHA, nr. 535

o. Vierde variante

Vz. Ais van vorig stuk.
Kz. Het omschrift luidt MARIA REGINA EC QVOS DEVS CONIVNXIT

HOMO NO SEPERET

Gekende exemplaren :

Geen exemplaren teruggevonden. Enkel gekend door vermeldingen in de
Iiteratuur.

Bibliografie :

SCHU. nr. 2370
RUP, p.117-118, VII (zilver)

Deze penning vereeuwigt de nagedachtenis van koning Lodewijk en zijn
huwelijk met Maria. waaraan deze laatste wenste trouw te blijven. Lodewijk
îs nooit dertig jaar oud geworden, maar waarschijnlijk is de medaille
geslagen in het jaar dat hij deze ouderdom zou bereikt hebben (1536). De
beeldenaars van penning nr. 1 worden hier hernomen, zij het dat de
opschriften op de voorzijde door een aangepaste tekst werden vervangen.
De portretten getuigen van een veel zorgvuldiger arbeid, maar blijven toch
zeer natuurlijk. Ze zijn onderaan boogvormîQ afgesneden en springen uit
op het glad veld. De letters van de opschriften Iijken van dezelfde factuur te
zijn ais die op de twee vorige. uÎt het Erzgebirge stammende medailles
(iets afgeplatte rondingen, vrîj dikke verticalen met hoge en brede voeten
die niet altijd in dezelfde richting gekeerd zijn, verbredende horizontalen,
zeer karakteristieke cijfers en letters S en X). De onregelmatige plaatsing
van de letters wijst er op dat ze met ponsen zijn aangebracht. De
punctuatie. bestaande uit vierlobbige blaadjes is eveneens zeer
karakteristiek. '
Het is nÎet mogelijk uit te maken welke variante het eerst werd uîtgegeven.
Habich en Katz schrijven deze medaille toe aan de monogrammîst ~ 32/,

ln de cataJogi van de verzamelingen Lanna en Voge( 33/ wordt de
medailleur en graveur van zegelmatrijzen Michael Hohenauer ais auteur
aangegeven 34/. Habich kent het monogram I±t trouwens aan deze laatste
toe 35/, terwijl het voor Katz 36/ het merkteken van Hieronymus
Magdeburger is 37/.

Het is moeilijk om uit te maken welke toeschrijvîng de juiste is. In de
omvangrijke en zeer karakteristieke medailleproductie van het Erzgebirge
is weinig bekend over de eigen stylistische kenmerken van de
verschillende kunstenaars, en bovendien speelt de invloed van medaille
nr. 1 die ais inspiratiebron heeft gediend. Toch is sr sen verwantschap
aanwîjsbaar met de medaîlle van Luther en met die van Erasmus (afgeleid
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van de bekende gietpenning van Quinten Metsys), die toegeschreven
worden aan de meester met het monogram ~ 38/.

8. Portretpenning van Lodewijk en Maria van Hongarije, van
monogrammist CE (1533)

Vz. Gekoppelde bustes van Lodewijk en Maria, in profiel naar links. Hun
haar valt in lange lokken op de oren. Maria draagt een baret, die
achteraan versierd is met een pand waarop een sieraad ÎS
vastgehecht. Haar scherp profiel is verzacht omdat de dikke .Iippen
amper werden aangeduid en de kÎn slechts een beetje naar varen
steekt. Van haar kleed Îs enkel de met parels afgezette boord van de
halsuitsnijding zichtbaar. Op haar geplisseerde boezemdoek, met
rechte versÎerde kraag, draagt ze een halssnoer met hanger. Lodewijk,
met muts, hangsnor en puntbaard, draagt een openstaande pelsmantel
en een geplisseerd kleed; de rechte kraag ervan is versierd met kant.
Om zijn hais draagt hij de keten van de Orde van het Gulden Vlies.
Rechts in het veld, 20 (het tweede cijfer is niet goed leesbaar). Onder
de bustes, . CE. 1.5.33. Random, een kabelcirkel, LVDWIVS . REX.
BOEMIE. ET. VNGA . RIE. MARIA. CONIVNX. EIVS : (Ludwius rex
Bohemiae et Hungariae, Maria coniunx eius =Lodewijk, koning van
Bohemen en van Hongarije. Maria, zijn echtgenote) een kabelcirkel en
een effen boord 39/.

Kz. Een naakte vrouw zit in driekwart vooraanzÎcht naar rechts op een rots,
in de schaduw van een boom. Ze wendt zÎch am naar links en houdt
een wereldbol in haar armen 401. Rechts, op de achtergrond, een stad.
Bovenaan, langs de board, MELANLIA. Rondom, een uit bladeren
opgebouwde boord.

Gekende exemplaren :

München (zilver - geslagen - 34 mm 0 - 10,01 g. - zéér slecht exemplaar)

Bibliografie :

DOMF, p. 42. nota 1
KATE, p. 107, nr. 179 & pl. XXIV, 9
RUP, Il, p. 120, nr. XI & pl. XXV, 593

Voigens J. Rupp 40/ is de vrouw met de wereldbol geen allegorische figuur,
maar een mythologische interpretatie van de schepping van de wereld. De
afgebeelde figuur zou Melanthîa zijn. de dochter van Pyrrhia en Deucalion.
Deze laatsten hadden de zondvloed. waarmee Zeus de zondige mensheid
had weggevaagd, overleefd. Ze bevolkten de wereld opnieuw door keien
achter zich te geeien. Ais die neervielen veranderden ze in mensen :
mannen of vrouwen naargelang het de een of de ander was, die de steen
had gegooid. Het verband tussen Melanthia en de Hongaarse vorsten is
echter niet duidelijk. Een andere interpretatie is al evenmin overtuigend :
de keerzijde zou een allegorie van de melancholie voorstellen en verband
houden met de rouw van Maria (een gedachtenis van het paar dat
Lodewijk en Maria vormden en van de droefenis van de weduwe). Deze
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hypothese is echter niet houdbaar, want een wereldbol is geen attribuut
van de Melancholie.
Het ziet er wei naar uit dat het jaartal 1533, onder de bustes van Lodewijk
en Maria, het jaar van uitgifte is (of toch ten minste dat van de
vervaardiging van het model). Het getal 20 of 26, rechts van Lodewijk, zou
betrekkîng hebben op deze laatste en de ouderdom van de konÎng of het
jaar van zijn dood aangeven.
Ondanks het fait dat van de portretten enige charme uitgaat, bezit de
voorzijde weinig of geen artistieke waarde. De keerzijde is. met zijn
overladen compositie en vlakke uitvoering, van een nog veel lagere
kwaliteit. De letters zijn onregelmatig en weînÎg verzorgd. Ondanks het
uitgesproken gebrek aan precisÎe in de uitvoering, staat deze keerzijde
toch zeer dicht bij de medaiUes van het Erzgebirge. De penning is op de
voorzijde gesigneerd met het monogram <E van een meester die
werkzaam was in deze streek, maar die men nog niet heeft kunnen
identificeren 41/.

9. Medaille van Karel V en Maria van Hongarije, toegeschreven
aan Leone Leoni (1521)

A. Eerste variante

Vz. Gelauwerde buste van Karel V in profiel naar rechts. Een doek is
schuin over zijn rijk versierd harnas gedrapeerd en hij draagt de
ordeketen van het Gulden Vlies cm de hais. Errond, . IMP . CAES . CA 
ROlVS . V . AVG . (lmperator Caesar Carolus V Augustus = keizer
Karel \1) en een parelcirkel.

Kz. Buste van Maria, met een trot5e houding en in prachtige kledij, În
protiel naar links. Haar jonge en strenge gelaatstrekken - met hoog
voorhoofd, achteruitgekamde haren, karte en rechte neus, kleine
ogen, harde blik. fijne mond en ronde kin - zijn weinig gelijkend. Haar
haren vallen in lange, golvende en tamelijk loshangende lokken neer
en zijn gevat in een haarnetje. De grote bollende baret is versÎerd met
geborduurde bloemen, deze bevinden zich ook op het achterpand en
het lint; dit laatste is afgeboord met dezelfde galon ais het haarnetje.
Haar met geborduurde bloeiende planten versierd lijfje heeft een
vîerkante halsuîtsnijding en is in het midden en rond de halsuitsnijding
versierd met een breed Ilnt. De mouwen zijn ingesneden. De rechte
kraag van haar geplisseerde boezemdoek js versierd met ruiten, elk
met een parei in het midden. Om de hais draagt ze een dubbel
parelsnoer met hanger. Errond. MARIA. HVN . BOH . REG. MDXXI
(Maria Hungar;ae et Bohemiae regina. 1521 = Maria, konigin van
Hongarije en van Bohemen. 1521) en een parelcirkeL

Gekende exemplaren :

Budapest, 9/880-6 (zilver - geslagen - 72 mm 0)
Brno (messing of klokmetaal - 71 mm 0)

Het aangezicht V;3n Maria is veel zachter en is lichtjes naar voren
gebogen: de neus is regelmatig.

Parîjs (zilver - geslagen - 72 mm 0)
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Wenen (zilver - geslagen - 72 mm 0) 421

Bibliografie :

ARM, 1. p. 167-168 en Il, p. 133, nT. 9
BER, p. 75. nr. 163 & pl. XIV, p. 30-31
VFA. p. 100
GLU. p. 195
ILG. p. 36
KENL. p. 36-71
NAS, p. 225
PLO, p. 262 & pl. XXI, nr. 7
SCHO. p. 86
SIM, l, p. 84 en Il, p. 31
ENZ, nr. 135 (onbekend metaal - gegoten - 71 mm 0)
TOUE. p. 195
HAM. p. 6. nr. 37 (zilver - ge90ten - 72 mm 0 - 210 g.)
MAR. 51-11
SCHA, nr. 538

Er bestaan nog vijf andere penningen met deze voorzijde, telkens
gecombineerd met een andere keerzijde 431. Deze hebben echter nÎets te
maken met Maria van Hongarîje.

B. Tweede variante

Vz. Getrouwe reductie van de keerzijde van de eerste variante.
Kz. Effen.

Gekende exemplaren :

Budapest (tin - ca. 26 mm 0)
Wenen (zîlver - geslagen - 27 mm 0) 44/

C. Derde variante

Vz. Geïnspireerd op de keerzijde van de eerste variante; de beeltenÎs en
het omschrift zijn vager en ruwer. De details van het aangezÎcht, van de
kleding, van de haartooi en van de juwelen werden slecht geïnter
preteerd en komen weinig geslaagd over.

Kz. Effen.

Gekende exemplaren :

Budapest (koper - gegoten - ca. 68 mm 0)
Late geut afkomstig uit een zeer onscherpe gietvorm.

De portretten zijn zeer imposant en rijkelijk gedetailleerd. maar doen zeer
koud aan. De kunstenaar toont vooral zijn briljante techniek. De zeer
duidelijke letters van de omschriften maken een droge en mechanische
indruk. De grate scherpte en virtuositeit in de uitvoering wiJzen er op dat
deze medaille vervaardigd werd door een Italiaans meester.
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Het merendeel van de auteurs 451 schrijft ze toe aan Leone Leoni 46/. Het is
immers geweten dat MarÎa en Karel V verschillende bestellingen deden bij
deze kunstenaar, en de tot in de kleînste details uitgewerkte weegave van
de kleding en juwelen van Maria en van het gedamascineerd borstpantser
van de keizer zijn karakteristiek voor zijn werk. Sommigen 471 preciseren
dat het waarschijnlijk gaat om één van de twee medaîlles waarover
verscheiden~ malen sprake is in de correspondentie tussen Leone Leoni
en Granvelle 481. Met Friedrich Kenner 491 moeten we er echter op wijzen
dat deze brieven weinig expliciet zijn. Ze zeggen niet of het gaat om
medaîlles "van" of "voor" Maria en - in tegenstelling tot wat bepaalde
auteurs beweren - al evenmin dat het gaat am een uitvoering ais medaille
van een ouder portret van de vorstin 501. De briefwisseling Granvelle-Leoni
is wei meer expliciet voor wat de gebruikte techniek aangaat : Leoni bezat
een schroefpers 511 omdat volgens zijn eigen zeggen de grote matrijzen
enkel met een pers konden geslagen worden 521; hij raadde bovendien aan
de medailles te gieten alvarens ze te slaan 53/. Op 13 october 1555
kondigde hij aan Granvelle de zending aan van matrijzen en van een
loden exemplaar ais voorbeeld 54/.

Ais Leone Leoni inderdaad de auteur is van deze madaîlle. kan deze niet
vervaardigd zijn voor 1549, het jaar dat hij naar Brussel reisde. Daar kreeg
hij dan immers de bestelling voor dit stuk. Dit laat tijdstip kan een verklaring
zijn voor de geringe gelijkenis tussen dit portret van Maria en de andere
waarop zij op 16-jarige leeftijd wordt uitgebeeld. Zoals reeds gezegd heeft
Leone Leoni zîch waarschijnlijk op het eerder beschreven stenen model
(nr. 3) geïnspireerd om zijn medaille te vervaardigen, al is het omgekeerde
ook mogelijk.

10. Portretpenning van Maria van Hongarije, van een anoniem
kunstenaar (niet gedateerd)

Vz. Buste van Maria van Hangarije in vooraanzicht, met naar rechts
gewend hoofd. Haar houding is stijf en gemaakt; de rechter schouder Îs
hoger en korter dan de linker. Ze heeft een lange rechte neus die in
Grieks profiel het hoog vaorhoofd verlengt. kleine ogen, een starre blik,
een stuurse mond en een ronde kin. Haar naar varen uitstekende kap
bestaat uit twee delen : het voorste smal en versierd met een breed lint
en een pompon. het achterste breder en versierd met een juweel. De
golvende haren vallen neer in lange lokken en worden
samengehouden in een haarnetje dat bestaat uÎt opgerolde linten.
Haar met geborduurde bloeiende planten versierd lijfje heeft een
vierkante halsuitsnijding en is in het midden en rond de halsuitsnijding
versierd met een breed lint dat langs beide zijden afgeboord is met
parsis. De mouwen zijn ingesnedsn en tamelijk hoog opgenaaid. Op
haar geplisseerde boezemdoek, waarvan de kraag bestaat uit
gefronste kant, draagt ze een halssnoer met hanger. Het snoer bestaat
uit dikke parels, omringd door kleinere. Rondom, een dunne cirkel.
MARIA. REGINA. HVNG . BOH . Z. LVDOV. VXOR . PHIL. REG HISP .
FIL (Maria regina Hungariae Bohemiae et caetera Ludovici uxor
Philippi regis Hispaniae lilia = Maria, koningin van Hongarije.
Bohemen enz.. echtgenote van Lodewijk. dochter van Philips, koning
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van Spanje} en een boord gevormd door een dikke cirkel tussen twee
dunne.

Kz. Een naar links gewende driemaster met gereefde zeilen drijft op een
ka/me zee onder een stralende zan. Rondom, een dunne cirkel. HIS
DEVS GelA FECIT en een boord gevormd door een dikke cirkel tussen
twee dunne.

Gekende exemplaren :

Budapest (brons - geslagen - ca. 60 mm 0)
Op de voorzijde is het omschrift dubbel ges/agen vanaf de H van BaH tot
op het Binde van de tekst; een streepje staat over de Jetfers RE van
REGINA

Sint-Petersburg (zilver - geslagen - 59 mm 0 - 43,68 g.)
Stockholm (zilver - geslagen - 59 mm (2) - 46,48 g.)

Biblioqrafie :

ARM, Il, p. 133, nr. 9
FUG, p. 1391
HER, Il,1, p, 113 & pl. eXI
NAS, p. 225
PIN, p. 27
RUP, Il, p. 121
STRA p. 485, nr. 496
VLO, p. 5

M. Herrgott 551 bestempelt het omschrift op de keerzijde aIs een half vers.
afkomstig uit de eerste Eglogae van Virgilius: "0 Meliboee, deus nabis
haee otia feGif', Dat zou betekenen dat het schip de hoop voorstelt en het
woord HIS een meer generieke betekenis heeft. J. Fugger 561 beweert
echter dat deze tekst een devies is dat Maria onmiddellijk na de dood van
haar man heeft gekozen, en dat deze penning ais een hulde aan de
gouvernante van de Nederlanden is ontstaan. Het schip zou het beleid
symboliseren en betrekking hebben op een episode uit de regering van
Maria: meer bepaald het inzicht waarvan ze blijk gaf tijdens het conflict met
Denemarken 571.

Het afgebeeldschip is een kraak. Men herkent goed de brede, platte
achtersteven, de afgeronde boeg met rostrum, het tamelijk groot en laag
kasteel achteraan en het kleiner kasteel vooraan 581. Het portret van Maria
is duidelijk geïnspireerd op dat van Leone Leoni op medaille nummer 9.
Het bezit er echter niet de kracht noch het karakter van; geen enkele
gelijkenls op iconografisch of vestimentair gebîed werd gerespecteerd. De
omschriften zijn droog en zonder kwaliteit.
A. Pinchart 591 oppert de mening dat de penning vervaardigd werd door
een kunstenaar die in de tîjd van Margareta van Parma leefde. wanneer
die gouvernante van de Nederlanden was tussen 1559 en 1567. Het lijkt er
nochtans op dat deze medaille later gemaakt is. Stylistisch verschilt ze té
sterk van de andere penningen uit de 16e eeuw. Los daarvan geeft het
verband met de penning van Leone Leoni aan dat dit stuk niet voor 1550
vervaardigd werd. Het zou echter wei met zekerheid van voor 1615 moeten
dateren, vermits het in dat jaar afgebeeld wardt in de "De vitis Imperatorum
et Caesarum Romanorum" van O. Strada 60/.
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Strada publiceerde in dit werk zonder enige precisering nog meer
medaillevormige afbeeldingen. Op de voorzijde geven ze een prinselijke
beeltenis weer en op de keerzijde een allegorische figuur. Zo wordt in dit
boek het deel dat de kinderen van Filips de Schone behandelt geïllus
treerd met de hierboven beschreven medaille van Maria en met
gelîjkaardige afbeeldingen van haar drie zusters : deze hebben een
identieke presentatie en gelijkaardige omschriften (met de naam, de titels
en de vermeldingen "echtgenote van .," en "dochter van Philips de Schone"
[li). Dergelijke éénvormigheid opent de mogelijkheid dat de medaille(s) op
de gravure(s) van Strada zou(den) zîjn geïnspireerd in plaats van
omgekeerd. Een dergelijke mogelijkheid maakt het vanzelfsprekend nog
maeilijker am de uitgifte van dit stuk exact te situeren.

11. Medaille van Maria van Hongarije, toegeschreven aan Ludwig
Neufahrer (niet gedateerd)

Vz. Buste van Maria in profiel naar rechts. Haar gelaatstrekken, met hoog
voorhoofd, rechte neus, uitspringende agen, zware oogleden, dikke
lippen en vooruitstekende kin, zijn draag en gespannen. Ze draagt een
pelsmantel. en een sluier die het voorhoofd bedekt en rond de nek is
gebonden. De sluier is strak aangespannen en volgt de vorm van haar
hoofd en van haar knot; enkel aan de slapen en nabij de knoop is hij
niet glad. De knaop is verstopt achter een fijnere, rond de hais
gewikkelde sjerp, waarvan de uiteinden naar voren hangen. Errond, +
MARIA. REGINA. VNG : VIDVA . CAROU . CE8A : ET . FERDI , REG:
SOR (Maria regina Hungariae vidua. Caroli cesaris et Ferdinandi regis
soror = Maria, koningin van Hongarije, weduwe. zuster van keizer
Karel en van koning Ferdinand) en een Jauwerkrans 621.

Kz. Een naar rechts gewende vrouw zit op de grond met gestrekte benen;
de rechter enkel 1S over de Iinker gekruist. Haar lichaam is gedrapeerd
in een sluier. Haar rechterarm hangt ontspannen naar beneden, en
met de linkerhand trekt ze een tip van de sluier over haar naakte borst.
Haar haren, in de hais samengebonden, hangen op haar rug. Ze kijkt
op naar een kruis, dat een engeltje haar vanuit de wolken voorhoudt.
Twee schaapjes liggen neer, rechts van haar. Rechts in het veld
bevindt zich een kasteel in een berglandschap. Errond , + IN .
PACIENCIA. POSSIDEBITIS . ANIMAS. VESTRAS . LVCE. XXI (het is
aan uw geduld dat ge uw heU te danken hebt. Lucas XXI) en een
lauwerkrans.

Gekende exemplaren :

Berlijn (zilver - 34 mm 0 - 15,15 g.)
Budapest (zilver - geslagen - ca. 34.5 mm 0)

Het veld op de voor- en keerzijde ward slecht geg/ad. Op het bovenste
gedeelte van de voorzijde is een dubbelslag zichtbaar. terwijl een Iijntje
de letters CE van het woord CE5A onder/ijnt.

Budapest (zilver - gegoten - ca. 30 mm 0)
Op de voorzijde ÎS de hoofdbedekking van Maria zwaarder en haar profiel
compacter; de keerzijde is veel vager en rechts is de compositie
verdubbeld. Mogelijk is dit enkel een fout bij het vervaardigen van het
plaasteren afgietsel dat we in handen kregen.
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Sint-Petersburg (zilver - gegoten - 32 mm el - 24,18 g.)
Zeer maai en scherp exemplaar.

Bibliografie :

DOMF, p. 41, nota 1
DWO, p. 225 & pl. XXVI-6
HAB, 11-2, nr. 1407 & pl. CLV-8
HER. 11-1, p. 112 & pl. ex
KATE, p. 245, fig. 112
KATP, p. 105-138
KEN, p. 67, fig. 5
KOH, V, p. 318-319
NAS, p. 225
PRO, p. 98, nr. 11 0 &pl. 18
RUP, Il, p. 120-121, nr. XII & pl. XXV-594
VDB, Il, p. 22 & pl. H, nr. 14
VMI, Il, p. 452
LAN, p. 54. nr. 664 & pl. 35 (verguld zilver - geslagen - 32 mm (2) - 13 g.)
HAM, p. 9, nr. 52 (zilver - 34 mm l2l - 17,2 g.)

De keerzijde, die veel gedetailleerder is dan de voorzijde, is waarschijnlijk
geïnspireerd door 16e eeuwse gravures êl. Sommige auteurs 641 beweren
dat de jonge vrouw MariaNMagdalena voorstelt. Alles wijst er echtar op dat
ze een allegorische voorstelling van het geduld is : deze heaft traditioneel
schapen ais attributen §§.I an het omschrift herneernt vers 19 van hoofdstuk
21 van het Evangelie van Lucas, dat tot geduld aélnspoort. Het geheel zou
kunnen verwijzen naar het geduld en de energie waarmee Maria haar
functie van regentes uitoefende, met aile beroopsverantwoordelijkheid
waartoe ze in staat was. In de betekenis van moed om een beproeving te
ondergaan kan "paciencia" echter ook op de rouw van Maria betrekking
hebben. Het is Habich opgevallen dat dit vers (Luc. XXI, 19) slechts enkele
regels verwijderd is van een vers dat ais opschrift op een medaille van
Luther gebruikt is (Luc. XXI, 15-16) 66/. Hierin een verwijzing zien naar de
troost die Luther aan Maria stuurde is echter veel te vergezocht 67/.
Deze penning is waarschijnlijk nog tijdens het laven van Maria van
Hongarije vervaardigd 68/. Waarschijnlijk voor 1549, vermîts de keerzijde
ook gebruikt werd voor een medaille van Ferdinand die het jaartal 1549
draagt 69/.

De toeschrijving van deze medaille, die getuigt van een fijne, vlotte en
snelle hand, is zeer omstreden. F. Dworschak 701 meent dat het een
postume medaille is, die sterk verwant is met hetoeuvre van Severin
Brachmann 71/. Viktor Katz 721 schrijft ze enerzijds toe aan een kunstenaar
uît het Erzgebirge, maar hij sluit zich anderzijds ook aan bij een vroeger
idee van Dworschak 73/, die de medaille eerst had toegeschreven aan
Andreas Hartmann 74/. In nog een ander artikel schrijtt dezelfde auteur
deze penning toe aan Jeronym DietrÎch 75/. Wîj geven de voorkeur aan het
standpunt van G. Habich en G. Probszt 76/, die de kunstenaar identificeren
ais Ludwig Neufahrer 77/. Men herkent in het geheel van het oeuvre dat
aan deze laatste wordt toegeschreven diezelfde duidelijke en vlugge, fijne
en exacte uitvoering, dezelfde heel hoge afsnede van de bustes en
dezelfde tamelijk fijne profielen met dikke oogleden.
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1 2. Medaille van Maria van Hongarije, toegeschreven aan Conrad
Bloc (niet gedateerd)

Vz. Buste van Maria op latere leeftijd, in driekwartprofiel naar rechts. Ze
draagt een pelsmantel en een sluier. Deze laatste bedekt het
voorhoofd an is rond da hais gawikkeld; da uiteindan hangen naar
voren. Links in de hais is een stuk van de kanten boord van haar kleed
zichtbaar. Errond, . MARIA. HVN . BO. RE. CAROU . V. IMP. SOAOR.
(Maria Hungariae Bohemiae regina. Garoli V imperatoris soror =Maria.
konigin van Hongarije en van Bohemen, zuster van keizer Karel V) en
een parelrand.

Kz. Effen.

Gekende exemplaren :

Budapest (tin - gegoten - ca. 36 mm 0)
Men ziet een knoop onder de kin; onder de twee laatste letters van het
woord SOROR bevindt zich een getande Iijn, die echter ook te wijten kan
zijn aan een fout bij het vervaardigen van het plaasteren afgietsel.

Wenen, nr. 2647 bss (zilver - gegoten - 33 mm el 78/)

Bibliografie :

DOMP, nr. 26. pl. V
HER, 11-1, p. 112 & pl. CIX
KENL, p. 69, fig. 7
KENP. p. 146, nr. 158
NAS, p. 225
TOUE, p. 195

Het paruet op deze medaille is een getrouwe weergave van een schilderij
van de hand van Titiaan of Antonio Moro, waarvan het origineel
verdwenen is maar waar nog zeven copies van bestaan 79/. Seide
portretten zijn identiek tot in de kleinste details : hetzelfde verouderd maar
energiek gelaat, dezelfde soepele hoofdbedekking, dezelfde kanten kraag
links in de haIs. Titiaan heeft de mogelijkheid gehad am het werk in
Augsburg te schilderen. Hij werkte er ln opdracht van Karel V in 1548 (tat
oktober) en van 1550 tot de zomar van 1551 ê.Q!. Maria kwam eind 1547 in
Augsburg toe en vertrok er op 15 maart 1548. Ze verbleef er apnieuw van
10 tot 24 september 1550 en van 1 januari tot 30 maart 1551 81/.

Deze medaille verraadt bij de kunstenaar een meesterlijke kennis van het
portret en een grote artistieke smaak. Hij wardt in het geheel niet
gehinderd door de voorstelling in gedeeltelijk vooraanzicht, die aan het
werk realiteit en charme geeft en die hij met een subtiel modelé weergeeft.
Aan het omschrift is weinig zorg besteed; het wardt van ondergeschikt
belang en is er enkel om het portret te identificeren. Dezelfde
karakteristieken vindt men terug op een eenzijdige madaille met het portret
van Eleonora, een zuster van Maria 821. Saide zijn waarschijnlijk
vervaardigd tussen 1547 (wanneer Eleonora weduwe werd) en 1556
(wanneer de twee vorstinnen naar Spanje vertrokken). De kleine portretten
van Maria en Eleonora, die zich in de verzameling van Ferdinand van Tirai
bevonden, zijn zeker van dezelfde hand.
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Domanig schrijft de twee medailles zeer overtuigend toe aan een
kunstenaar uit de Nederlanden. F. Kenner en L. Roblot-Delondre gaan
verdar en stellen dat het creaties van Conrad Block zijn ê2!.

SPELPIONNEN MET DE BEELTENIS VAN MARIA VAN HONGARIJE

13. Spelpion met het portret van Maria van Hongarije

Vz. Buste van Maria in profiel naar rechts. Ze draagt een kleed met een
brede vierkante halsuîtsnijding en met pofmouwen die uit bont
schijnen vervaardigd te zijn. De halsuitsnijding is bedekt met een
geplîsseerde boezemdoek met een hoge en gesloten kraag. Haar
stîjve kap, tamelijk gelijkend op die van haar tante Margareta van
Oostenrijk, laat aan de slaap enkele haarlokken zien. Haar protiel
vertoont de rechte en sterke gelaatstrekken die haar aigen zijn. Het
geheel is omringd door een brede en zeer hoge boord, voorzien van
concentrische cirkels.

Gekende exemplaren :

Wenen, Kunsthistorisches Museum (palmhout - 56 mm 0)

Bibliografie:

VSAA. p. 119
VSAK, p. 24·26
SCHLO, p. 8-9 & pl. XVIII 4

Deze pion maakt deel uit van een serie, maar de auteurs zijn het niet eens
over hun oorspronkelijk aantal en over de houtsoort waaruit ze gemaakt
zijn. Eduard von Sacken spreekt over een serie van 27 pionnen
(oorspronkelijk 28) in Iindenhout, terwijl Julius von Schlësser het heeft over
26 pionnen in beuk of notelaar. Tegenwoordig wordt aangenomen dat ze
van palmhout vervaardigd zijn. Dergelijke pionnen waren dikwijls voorzien
van portretten van gekende personaliteiten uit de tijd en gepolychromeerd.
Ze maakten deel Utt van het "Spielbrett" voor tric-trac, dat toen zeer
populair was.
Deze beeltenis is waarschijnlijk uitgevoerd naar het leven of ten minste
aan de hand van portretten. Het hier afgebeeld soort kap komt echter niet
voor op enig ander gekend portret van de vorstin. Qua stijl is er het meest
overeenkomst met de geschilderde portretten door Hans Kral! 84/ en Jacob
Seissenegger 851 enerzijds. en met medaille nr. 5 - zoals Julius va n
Schlosser suggereert 861 - en medaîlle nr. 11 anderzijds.
Julius von Schl6sser schrijft de 26 of 27 pionnen van deze reeks toe aan
Hans Kells. Het is echter moeilîjk er diens drage en preciese stijl in terug te
vinden. Toch dateren we, met deze auteur, de pionnen in de periode 1530
1540 en niet na 1547 zoals E. von Sacken 871 Men zou de beeltenis op
deze pion kunnen beschouwen ais een reminiscentie van voorgaande
portretten van Maria, maar omdat ze weduwe geworden was zou ze hier
voorgesteld zijn met het hoofddeksel van haar tante. Margareta van
Oostenrijk.
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1 4. Spelpion met het portret van Maria van Hongarije

Vz. Buste van Maria in profiel naar rechts. Het aangezicht is zeer licht
gekleurd. Het profiel van Maria gelijkt sterk op dat van de voorgaande
pion, maar haar kledij is verschillend : da halsuitsnijding is smaller, het
boezemdoek komt minder hoog en de mouwen zijn lager aangezet en
anders gevormd. De stijl is bovendien ruwer. Errond, een cirkel en een
brede board. Op de boord is achteraf (in de 18e eeuw ?) het omschrift
+ MARIA VNGARIAE . REGINA - aangebracht.

Gekende exemplaren :

Berlijn, Staatliche Museen, inv. 8216-8242 (perelaar - afmeting onbekend)

Bibliografie:

BAN, p. 29

Voigens E. Bange 881 zou de serie pionnen waartoe dit stuk behoort
afkomstig zijn uit Augsburg en dateren van rond 1530-1540.

BESLUIT

Uit onze studie blijkt dat de afbeeldingen van Maria van Hongarîje op de
medailles meestal werkelijke portretten zijn. Enkei deze op de madailles nr. 3
an 9 zijn vaga restitutîas en kunnen niet ais dusdanig beschouwd worden.
Deze penningportretten hebben een bijzonder belang in de studie van de
Îconografie van de vorstm : ze schijnen over het algemeen speciaal voor de
medailles ontworpen te zijn en niet aan de hand van beeltenissen in andere
technieken (enkel de rnedailles nr. 2 en 12 zijn getrouwe copies van
9eschiIderde portretten) .
Bij de medailles van Maria van Hongarîje zijn twee iconografische types te
onderscheiden. die ook het meest voorkomen bij de andere technieken. Het
eerste, dat voorkomt op de medailles nr. 1 tot 1D, stelt Maria voor zoals ze er
uitzag toen ze gehuwd was met Lodewijk. Het tweede type, op de medailles
nr. 11 en 12, is typisch voor de periode dat Maria weduwe was. Ongawoon is
echter dat bij de penningen het eerste type numeriek in de meerderheid is ten
opzichte van het tweede. Wanneer we de datering van de penningen met dit
eerste type in ogenschouw nemen, moeten we vaststellen dat enkel de
medailles nr. 1 en 2 zonder problemen passen in het tijdskader dat
overeenstemt met hun beeldenaar. Orie andere, de nummers 5, 7 en 8 zijn
herdenkingsmedailles van Lodewijk en van zijn huwelijk met Maria. De
nummers 4, 6, 9 en 10 hebben speciaal betrekkîng op de konigin. Het is
eîgenaardig dat slechts twee medailles werden teruggevonden die Maria ais
weduwe afbeelden, terwijl ze toen toch een belangrijke officiële roi speelde ais
gouvernante van de Nederlanden.
Het specifiek karakter van de portretmedaille kamt hieruit duidelijk naar voren :
Maria wardt niet voorgE!steld ais kind of adolescent (we hebben tenminste
geen enkele dergelijke pennîng kunnen vinden) en het was nodig dat ze een
officiële roI ging spelen, eerst ais konigîn van Hongarije en daarna ais
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gouvernante van de Nederlanden, om haar tot een onderwerp van medailles
te maken.
Bij medailles was het de bedoaling dat er meerdere van vervaardigd werden,
zoals het groat aantal bewaarde exemplaren bewijst. Ais authentiek portret
heeft de medaille ook een meer intieme betekenis. Ze getuîgt van het
verlangen van de persoon die ze bestelde am een feit te herdenken of een
gedachte te vereeuwigen.
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J.! BENEDICTE WYNANTS, L'iconographie de Marie de Hongrie,
principalement d'après ses portraits en médailles. Mémoire présenté en
vue de l'obtention du grade de licencié en Archéologie et Histoire de l'Art,
Leuven, 1970.

Y HABS, l, " nr. 66. Beeldhouwer en medailleur Hans Daucher (ca. 1485 
1538) was de zoon van beeldhouwer Adolf Daucher. ln 1528 was hij actief
in Augsburg en in Wenen. Later trad hîj in dienst van het vorstenhuis van
Württemberg. Op het eind van zijn leven werkte hij te Stuttgart, waar hij na
een langdurige ziekte overleed.

~ GLU, p. 177-178 en SCHL, p. 160.

11 Bernhard Beham was tussen 1507 en 1519 muntmeester te Hall. Hij stierf
in 1547 (FOR. l, p. 155 en D. SCHONHERR, Urkunden und Regesten aus
dem k. k. Statthaltereiarchiv in Innsbrück, in Jahrbuch der Kunsthistorischen
Sammlungen des aIJerh6chsten Kaisershauses, Il. 1884, nr. 1484-1503).
Hans Beham was kopergraveur, tekenaar en schilder. Hij werd omstreeks
1500 te Nuremberg geboren en overleed op 22-11-1550. Zijn werk werd
steeds sterk beïnvloed door Albrecht Dürer (G. PAULI, Hans Sebald
Beham, in AI/g. Lex., III, Leipzig, 1909, p. 193-195).

~ OOMP, nr. 2-3 & pl. 1.
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§J Het ene wordt bewaard in de Bayerische Staatsgemaldesammlungen te
Munchen; het ander bevond zich eertijds te K6nigsberg.

li Volgens de heer Grotemeyer, directeur van het Penningkabinet te
München, bevindt dit stuk zich niet in de verzameling.

êJ GLU, p. 178.

ê! HABS, 79, pl. XI, 4-5.

la/ HER, 11-1, p. 111-112& pl. CVIII.

111 TOUE. p. 195.

12/ Er bestaan verschillende interpretaties van deze afkorting : IIprocesis in
Flandria" (ERS, \, nr. 2373), IIpro Cesare in Flandria sei\. gubernantis"
(DOMD, nr. 698) en "pro Cesarae in Flandrisll (TOUE, p. 195). Tourneur
baseert zich voor zijn interpretatie op medaille nr. 6..

13/ Deze keerzijde komt ook voor op medaille nr. 6 van Maria van Hongarije;
op een penning uit de verzameling van Alfred Armand wordt ze
gecombineerd met de voorzijde van medaille nr. 7 (ARM, III, p. 210).
Dezelfde keerzijde werd in 1687 door P. Müller voor een medaille van
keizer Leopold Il gebruikt, die in dat jaar de Turken in Mohacs versloeg
(DOMO, nr. 370 en 486).

1iI DOMP, nr. 24.

.!.§! Hans Reinhart de Oude werd waarschijnlijk te Wittenberg geboren rond
1510. In 1547 werd hij meester-edelsmid te Leipzig, waar hij voor de
hertogen Johann Friedrich en Maurits van Saksen werkte, evenals voor
kardinaal Albert van Brandenburg. Hij overleed er in 1581. Zijn medailles
zijn over het algemeen niet getekend en hebben globaal genomen een
nagal overladen karakter. Ze dateren van 1547 tot 1568 of 1574 (FOR, V, p.
76-86 en KATE, p. 21).

16/ DOMD, nr 698.

17/ HUS, p. 56, nr. 15.

.lê/ Christoph Füszl (of Fiesel) wordt te Kremnitz vermeld ais medailleur (in
1543) en ais graveur van zegels (in 1558). Hij stierf op 28-8-1561. Hij
begon waarschijnlijk te werken in het begin van de jaren 1520 (HUS, p. 36
en 56-58).

191 LOB. nr. 229.

20/ Wolfgang Roll was muntmeester te Joachimsthal in 1543 en te Kremnitz in
1544. Voigens L. Forrer was hij edelsmid aan het Weens hot van 1551 tot
1586. Daarna keerde hij terug naar Kremnitz, waar hij nog werkte in 1589
(FOR. V. p. 198).

W ROB, p. 33.
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221 A. DE WITTE, in l'Exposition de la Toison d'Of, Brugge, 1907, p. 156;
DOMP, nr. 25.

231 HABM, p. 104.

24/ Dit laatste ÎS tamelîjk waarschijnlijk, want het zogezegd Ilmonogram" komt
enkel op dit exemplaar voor en is bovendien niet zeer duidelijk.

25/ DOMP, nr. 24; KENC, p. 8, nota 2; TRE, p. 15, nr. 1.

26/ Het woord "aequae" kan zowel het voegwoord "Bohemiaeque" aanduiden
ais het woord "aequus", dat gelijk, rechtvaardig, goed betekent.

27/ HUS, p. 56.

28/ HUS, nr. 21, 37 en p. 37.

291 HABM, p. 104.

301 De vijfde stelt de 51ag van Mohacs voor; deze combinatie kwam voor in de
verzameling van A. Armand (ARM, III, p. 210 E). De zesde, gedateerd 1532,
stelt een gevechtsscène voor met de tekst DE GALLIS . AD. CANNAS.
Deze keerzijde komt eveneens voor met een voerzijde met pertret van
Karel V (KATK, nr. 51; RUP, p. 117-118, VII; TRE, p. 15, nr. 2).

31/ De afkortingstekens -"'- zijn niet op aile exemplaren aangeduid : ze komen
voor op de exemplaren van Brussel, Leningrad en Wenen.

32/ HABS, Il. 1, nr. 1897 en KATE, p. 63, nr. 49. Habich voegt eraan toe dat de
medaille van Lodewijk en Maria van Hongarije, met de datum van de slag
van Mohacs, voorzien is van het monogram ~ (HABS, Il, 1, p. 272). Dit is
echter niet waar !

331 LAN, p. 53, nr. 657; VOG, p. 17, nr. 91.

341 Michael Hohenauor werkte in 1551 in het Weens muntatelier. In 1552
- bevond hij zich in Siebenburgen. In 1557 was hij actief in de munt van

Praag (FOR. Il, p. 517-519).

35/ Het gaat eerder am een interpretatie van het monagram door de auteur: I.±f
zou de naam HÎe~onymus in het Grieks aanduiden.

361 KATE, p. 52 en volgende.

371 Hieronymus Magdeburger was edelsmid te Annaberg van 1508 tot 1518.
en volgens oude kronieken was hij graveur van zegelmatrijzen en
muntmeester te MeÎssen (Allg. Lex., XXIII, p. 553).

381 HABS. 11-1, nr. 1895 & pl. CCI, 4.
HABS, 11-1, nr. 1893 & pl. CCI, 3; SMOLDEREN, QUÎnten Metsys, médailleur
d'Erasme, in Scrinium Erasmianum, Il, 1969, pl. 1.

39/ Er bestaat nog een andere madaille, die op de voorzijde de samen
gevoegde bustes van Ferdinand en Anna (broer en schoonzuster van
Maria) met het omschrift FERDVlIIA1I1DVS . + . D . G . BOEMIE . HVE : G .
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REX .. : . draagt en op de keerzijde de voorzijde van de bestudeerde
penning.

Deze beide zijden schijnen evenwel niet van dezelfde oorsprong te zijn,
want de voorzijde heeft een slordiger uitzicht. V. Katz zou die aan de
medailleur Mitiez toeschrijven (KATE, p. 107, nr. 178 & pl. XXIV-8; TRE, IX,
p. 42 & pl. XXIII, nr. 5).

40/ Volgens de interpretatie van J. Rupp (RUP, Il, p. 120, nr. IX).

W De medailles met zijn monogram dragen portretten van leden van de
familie Schlick en van andere Saksische personaliteiten. Voigens de
jaartallen die erop voorkomen was de meester CE actief tusssen 1530 en
1541 (KATE, p. 104-1 05). Het monogram wordt niet vermeld in G.
NAGLER, Die Monogrammisten, München, 1921.

421 BER, nr. 163. De aanwezigheid van dit exemplaar in de verzameling te
Wenen ward niet bevestigd door het Penningkabinet.

431 BER, p. 163, pl. XIV.

441 BER, nr. 164 & pl. XIV. De aanwezigheid van dit exemplaar in de
verzameling te Wenen werd niet bevestigd door het Penningkabinet.

451 Armand, Fabriczy, Glück, Simonis, Schottmüller & HUI, Plon, Enzenberg en
Bernhart. Armand preciseert dat deze toeschrijving onzeker is.

461 Leone Leoni werd geboren În 1509 en overleed in 1590. Deze Italiaanse
beeldhouwer en medailleur was muntmeester van het pauselijk atelier van
1537 tot 1540. Hij trad daarna in dienst van Karel V en werkte te Brussel
van 1549 tot 1550 en in 1556. Hîj maakte een groot aantal beelden in brans
en marmer voor de keizerlijke familie, waaronder twee bustes en een
standbeeld van Maria van Hongarije (SCHO, p. 84 - 87, FOR, Ill. p. 389
411 ).

47/ PLO, p. 262; SIM, Il, p. 31.

481 Brief van Leone Leoni aan Granvelle van 20 december 1549 (PLO. p. 57 en
p. 355, nr. 6); brief van Leone Leoni aan Granvelle van 17 januari 1550
(PLO. p. 61 en p. 357-358. nr. 12); brief van Leone Leoni aan Granvelle van
26 october 1550 (PLO p. 69 en p. 361 nr. 20).

491 KENL. p. 68.
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501 ARM, l, p. 167; PLO, p. 262; SIM, l, p. 84.

W PLO, p. 110-112 en p. 174-175.

521 Brief van Leone Leoni aan Granvelle, Milaan, 13.10.1555 (PLO, p. 106-107
en 372-373).

531 Brief van Leone Leoni aan Granvelle, Milaan, 16.10.1555 (PLO, p. 110-112
en 374-375).

541 Brief van Leone Leoni aan Granvelle, Milaan, 13.10.1555 (PLO, p. 106-107
en 372-373).

55/ HER, 11-1, p. 113.

56/ FUG, p. 1391.

57/ Christîaan Il van Denemarken, de schoonbroer van Maria, werd afgezet en
vluchtte naar Holland. Hij Iichtte er een leger cm Frederik van Holstein, zijn
concurrent, te bestrijden, Deze laatste verbond zich met de stad Lübeck en
sloot de Sund af. Daardoor werd de uitvoer van graan uit Palen
afgesneden en aile handel in de Baltische Zee stilgelegd. Tegen het
kortzichtig eigenbelang van de andere provinCÎes in zette Maria de
Hollanders er toe aan am een oorlogsvloot bijeen te brengen. De dood van
Frederik van Holstein op 10 april 1533 bracht aindelijk hoop op ean
oplossing van het conflict. Een verdrag werd gesloten te Gent op 9
september 1533 die de vrede ter zee herstelde.

SB/ A. JAL, Glossaire nautique. Répertoire polyglotte de termes de marine
anciens et modernes. l, Parîjs, 1848, p. 429.

591 PIN. p. 27.

601 STRA, p. 485.

§li Op de "medaille" van Eleonore is de laatste vermelding weggevallen : de
opsomming van de titels (konigin van Portugal en van Frankrijk) en van
haar echtgenoten (Manuel en Frans 1) nam te veel plaats in.

621 Een houtsnede van het prentenkabinet van Dresden (nr. B 1450-1), die het
werk zou zijn van een 16e eeuws kunstenaar. stelt de voorzijde voar. Het
omschrift is echter verschillend : MARIA VID . 0 . G . R . HVNGARIAE ET
BOHEMIAE.
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631 PROS, p. 54. Domanig is nog precieser legt een verband met de gravures
en plaquettes van Peter Flëttner (DOMF, p. 41).

641 VDB. Il, p. 22; HER, 11-1, p. 112.

651 SCHOU, col. 2.

66/ HABS, 11-1, nr. 1895 &pl. CCI, 4.

67/ KOH, V, p. 318-319.
HER, 11-', p. , 12, verwerpt de relatie Luther-Maria.

68/ DWO, p. 225.

691 LAN, nr. 674 &pl. 35; KATE, p. 246, nr. 535.

70/ DWOR, p. 225.

lJ! Severin Brachmann staat niet vermeld in de Biographica/ Dictionary of
Medallists van L. Forrer.

72/ KATE, p. 245.

731 DWOU, p. 59-63.

74/ Hartmann is gestorven in 1556 (FOR, Il, p. 436).

75/ KATP , p. 112.

76/ HABS, 1-2, nr. 1407; PRO, p. 98, nr. 100.

77/ Ludwig Neufahrer was medailleur, stempelsnijder en edelsmid. Hij werkte
te Linz, Wenen en Praag. Zijn productie kan gesitueerd worden tussen
1547 en 1552. Hij overleed in 1563 (FOR, IV, p. 247-250).

78/ Deze informatie werd verstrekt door de Heer Jungwirth van het
Penningkabinet te Wenen, maar F. Kenner geeft een diameter van 36 mm
(KENL, p. 69). Deze laatste afmeting wordt bevestigd door de foto, die ons
door het Penningkabinet werd gestuurd.

79/ Amsterdam, Rijksmuseum. inv. NM 4851
Harburg (kasteel), cat. nr. 345
Parijs, Musée des Arts Décoratifs, inv. PE 243
Versailles. Galerie historique du château, inv. MV 3128
Wenen, Kunsthistorisches Museum (tot 1952 in het kasteel Ambras te
Innsbrück)
Wenen. Kunsthistorisches Museum, Portratsammlung des Erzherzogs
Ferdinand von TiraI, cat. nr. 158
Londen, verz. A. Rothfield.

80/ T. HETZER. Tiziano Vecellio, in AI/gem. Lexik. der b. Künstler. XXXIV, p.
149.

81J L. GACHARD, Collection des voyages de Char/es-Quint, Brussel, 1874.
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82/ Vz. Buste van Eleonora in driekwart vooraanzicht naar rechts; rondom. .
- LEONORA. REGINA. FR . S . CAROL! . V . RD. IMPE. (Leonora, regina

Francorum, soror Caroli V, Romanorum imperatoris ;:;; Eleonora, koningin
van Frankrijk, zuster van keÎzer Karel V) en een parelcirkel (DOMP. nr. 27 &
pl. V; KENL, p. 69 & fig. 6).

Dit portret is een replica van een portret van Eleonora, waarvan het
origineel thans verdwenen Îs maar waarvan een copie bewaard wardt in
het Kunsthistorîsches Museum te Wenen (KENP, p. 146, nr. 153 & fig. 153).

83/ KENP, p. 146, nr. 158; ROB, p. 24.

84/ München, Bayerische Staatsgemaldesammlungen, cat. (1936), nr. 3564.

85/ Parijs, Musée Jacquemart André, inv. 694.

86/ VSCH, p. 8-9.

87/ VSAK, p.26.

881 BAN, p. 29.
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