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WALTER LOUWET

CONRAD MEIT, MEDAILLEUR VAN

FILIPS VAN BOURGONDIE EN

MARGARETA VAN OOSTENRIJK *

(Platen VI-IX)

I. 1nleiding

Het œuvre van vroege Duitse medailleurs, zoals Hans Schwarz en
Hans Daucher, ilIustreert de evolutie van het kleine, in hout of
steen gesneden portretreliëf over het portretmedaillon naar de por
tretpenning. Ook in de goud- en zilversmeedkunst treft men een
gelijkaardige ontwikkeling aan van klein, uniek kabinetstuk tot
penning die op relatief grote schaal kon geproduceerd en verspreid
worden.

Algemeen wordt aanvaard dat de unanieme appreciatie van de
Italiaanse gietpenning, ontsproten nit een model van was, ten Noor
den van de Alpen de productie stimuleerde van gietpenningen,
a!komstig van een model uit steen, hout, edel metaal of geboet
seerde was op een sten en of houten ondergrond.

In zijn monumentaal werk 'Die Deutschen Schaumünzen des XVI.

Jahrhunderts' bespreekt Georg Habich (1) enkele kleine, in hout ge
sneden kabinetstukken en penningen met de beeldenaar van de jonge
Karel ais kroonprins of keizer (Pl. VI, nO' 2, 4; Pl. VII, n'" 3a, 6).

Met vrij grote zekerheid mag men aannemen dat ze omstreeks
1516-1524 ontstaan zijn aan het hof van Margareta van Oostenrijk
te Mechelen. Haar hofbeeldhouwer Conrad Meit is zeer vermaard

(*) Met dank aan L. Smolderen voor zijn opbouwende kritiek bij het lezen van
dit artikel en aan J. Aerts en H. Dewit voor het opsporen van allerlei referentie
bronnen.

(1) Georg HABleH, Die Deutschen Schaumünzen des XVI. Jahrhunderts, J,2,
München, 1932. p. XCVIII-C, fig. 131-134.
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om de technische perfectie van zijn honten en albasten statuettes en
kleine reliëfs zodat hij ais mogelijke auteur in aanmerking komt.
Op het albasten penningmodel van Peter Harsdorfer uit 1528
(Pl. VIII, 8), komt zijn signatuur voor. Dit model vertoont heel
wat gemeenschappelijke kenmerken met de vernoemde portretstuk
ken van de jonge Karel. Aanvankelijk werd het auteurschap be
twijfeld maar nu wordt vrij algemeen aangenomen dat dit kleinood
inderdaad door Conrad Meit gesneden werd.

Habich bracht nog enkele houten medaillons in verband met dit
model en wees op talrijke aanknopingspunten van deze groep met
de Zuidnederlandse beeldhouw- en schilderkunst. Toch werd de
activiteit van Meit ais medailleur nauwelijks besproken in de voor
naamste studies, namelijk die van G. Troescher, J. Duverger en C.
Lowenthal (').

Troescher en Duverger benaderen het werk van Meit chronolo
gisch-biografisch. Lowenthal valt deze benadering aan en probeert
de stijl van Meit te definiëren vertrekkend van de schaarse werken
die met zekerheid kunnen toegeschreven worden op basis van docu
menten die zij integraal ontleent aan het werk van J. Duverger.
Haar aanpak levert echter weinig nieuws op omdat het in deze
documenten meestal gaat over beeldhouwwerk dat besteld werd
door een hof of voorkomt in een inventaris ervan. In beide gevallen
werden stijl en thematiek van het werk sterk bepaald do or zowel de
smaak en interesse van de opdrachtgever aIs de stijl van de ontwer
per die door deze opdrachtgever werd gekozen. Dit geldt zeker voor
Conrad Meit die een virtuoos hout- en steensnijder was maar ver
moedelijk geen groot creatief ontwerper, of misschien hierin belem
merd werd door zijn opdrachtgevers. Het œuvre van kunstenaars
die niet in een vast loonverband zitten, kent meestal een vluggere
evolutie ais gevolg van creatieve experimenten. Anderzijds geniet
de hofbeeldhouwer of hofschilder van de aantrekkingskracht die een
belangrijk hof uitoefent op andere kunstenaars.

In deze studie ward een technisch en stilistisch homogene groep
modellen en penningen besproken waarvan Habich de kern samen
stelde maar waar belangrijke wijzigingen en toevoegingen aange-

(2) Georg TROESCHER, Conrai Meil von Worms, ein rheinischer Bildhauer der
Renaissance, Freiburg-im-Breisgau, 1927; Jozef DUVERGER, Conrad Meiji (Ver
handeling bekroond door de Koninklijke Academie van België), Gent, 1934;
Constance LOWENTHAL, Conrad Meil, Diss. Ph. D., New York, 1976.
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bracht zijn. De technische homogeniteit wordt verklaard door aan
te nemen dat deze stukken gesneden werden door Conrad Meit en de
stilistische homogeniteit wordt verklaard door de lange samenwer
king van deze eminente beeldhouwer met J an Gossaert en de sterke
verbondenheid van beide kunstenaars met de hoven van Margareta
van Oostenrijk en Filips van Bourgondië zoals biijkt uit een verge
iijking van hun biografische gegevens en hun œuvre.

Il. Biogra{ie van Conrad Meil (3)

Conrad Meit werd omstreeks 1480 te Worms geboren want de
sokkel van zijn Judithbeeld vermeld 'Conrad Meit von Worms'.
Waarschijnlijk ontving hij een eerste opleiding in zijn geboortestad
waar men in het schaars overgebleven beeldhouwwerk verwante
stukken aantreft. Zijn verdere opleiding gebeurde te Straatsburg
waar hij opgemerkt werd door keizer Maximiliaan. Omstreeks 1506
werkte hij in het ateiier van Lucas Cranach te Wittenberg mee aan
een omvangrijke beeldengroep voor, de slotkerk der Saksische vor
sten. In Wittenberg kwam hij zeer waarschijnlijk in contact met
Jacopo de' Barbari, Albrecht Dürer, Peter Visscher de Oude of
althans met hun werk. De Itaiiaan de' Barbari was hofschilder van
Frederik de Wijze en Jan Gossaert was vermoedeiijk toen ook werk
zaam aan dit hof. Later werd de Italiaan hofschilder van Filips van
Bourgondië en daarna van Margareta van Oostenrijk. Men neemt
vrij algemeen aan dat hij Meit en Gossaert aan deze hoven introdu
ceerde.

Kort na het voltooien van de beeldengroep, in 1509, zou Meit
Wittenberg verlaten hebben op uitnodiging van Filips van Bour
gondië, admiraal en bastaardzoon van Filips de Goede. Deze Viies
ridder was juist terug van een missie naar Rome. Jan Gossaert, die
hem hierbij vergezelde, bleef nog in Itaiië tot eind 1509. Filips
plande de verbouwing en verfraaiing van zijn paleis te Souburg en
Meit zou hiervoor enkele jaren aan zijn hof verbiijven. Omstreeks
1516 werd Jan Gossaert hofschilder van Filips van Bourgondië tot
diens dood in 1524.

Na een korte opdracht voor een niet nader genoernde «cousin »
van Margareta van Oostenrijk, zoals blijkt nit een brief van septem-

(3) Deze bondige bîografie is gebaseerd op J. DUVERGER, op. cit., p. 11-39 en
C. LOWENTHAL, op. cil., p.5-24.
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ber 1512, werd Meit haar bo!heeldhouwer. Dit gebeurde tusseu sep
tember 1512 eu juni 1515, waut op 20 juni 1515 was hij reeds vast
opgenomen iu de laatste a!deling vau de ho!houding van Margareta
en ontving hiervoor dagelijks 5 stuivers, dus iets meer dan 91 pond
per jaar. Voor deze wedde, die meer dan 10 jaar onveranderd blee!
tot 1526, moest hij steeds ter beschikking staan om bestelliugen uit
te voeren. Ook kon hij uitgeleend worden aan een ander hof.

Betalingen aan Meit, die zeer uitzonderlijk voorkomen in de reke
ningen van het ho!, gebeurden waarschijnlijk voor de aankoop van
niet besteld werk uit zijn winkel o! aIs vergoeding voor werken die
hij zelf liet uitvoeren, zoals polychromeren en bronsgieten.

In 1526 verhuisden de meester en zijn vrouw naar Brou waar hij
vier jaar lang gra!beeldhouwwerk moest uitvoeren. Dit werd
contractueel vastgelegd en hij ontving hiervoor driehonderd pond,
waarmee ook zijn verblij! moest betaald worden.

Met deze eminente vaste beeldhouwer in dienst, bestelde Marga
reta slechts relatie! weinig werk bij andere beeldhouwers. Boven
dien genoot de schilderkunst meer haar belangstelling. Enkele
weken na haar dood in 1530, sloot Meit een contract met Philiberte
de Luxembourg, weduwe van Jean de Chalon, voor gra!beelden te
Lons-le-Saunier. Van Margareta's testamentuitvoerders ontving
Meit in juli 1533 400 pond voor de gemaakte kosten te Brou, dus
heel wat min der dan de geëiste 675 pond. Ook kreeg hij, ais oud
dienaar van de landvoogdes, een keizerlijke gi!t van 100 pond.

Na het beëindigen van zijn werk te Lons keerde de meester in
1534 terug naar de Nederlanden. Mechelen bekoorde hem niet meer
want tijdens zijn achtjarige a!wezigheid nam de keizerlijke beeld
houwer Jan Mone zijn plaats in. Intussen verlieten steeds meer
hovelingen Mechelen om zich in Brussel te vestigen. Vana! oktober
1534 woonde Meit reeds in het cosmopolitische Antwerpen, met zijn
grote kolonie Duitse kunstenaars, ambachtslui en zakenlui. Ook in
deze stad was hij vermaard want hij werd in de Liggeren ingeschre
ven ais 'Meester Coenraet beeltsnijder', een titel die hierin slechts
zelden voorkomt. Tot zijn dood, die door documenten met betrek
king tot financiële transacties kan gesitueerd worden tussen 27 sep
tember 1550 en 26 juni 1551, voerde hij belangrijke bestellingen uit
in zijn atelier, gelegen in de Korte Gasthuisstraat.

Het œuvre van Conrad Meit, waarvan slechts een klein deel aIs
dusdanig herkend is, omvat klein en groot beeldhouwwerk, uitge-
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voerd in hont, albast, marmer en brons, maar het bronsgieten liet
hij waarschijnlijk aan anderen over.

Ten Noorden van de Alpen werden weinige beeldhouwers zo
geprezen door hun tijdgenoten. De Madonna die hij te Wittenberg
maakte op dertigjarige leeftijd werd beschouwd ais het mooiste
werk uit de streek. Het dagboek van Dürer vermeldt in 1520
'... dem guten Bildschnitzer mit Nahmen Conrad, desgleichen ich
kein gesehen hab.. .'. In 1532 schrijft A. du Saix over 'Mre Conrard'
ais 'le consommé tailleur, qui a de Dieu telle prérogative que de
nature elle est superlative'.

Conrad Meit verbIeef ais beeldhouwer de helft van zijn leven in de
Nederlanden waar hij een nieuw vaderland gevonden had. Reeds in
1522 werd hij door Geldenhouer, die nochtans zeer goed zijn geboor
testad Worms kende, betiteld ais de voornaamste beeldhouwer van
de Nederlanden en in het contract, dat hij in 1531 sloot met Phili
berte de Luxembourg, werd hij vermeld als 'maistre Goura Mait,
flamand'.

Het œuvre van Meit illustreert, net zoais dat van Gossaert, de
overgang van laat-gotiek naar Renaissance. Het vertoont talloze
Duitse, Nederlandse en Italiaanse invloeden en laat zich niet onder
brengen bij één of andere schoo!. Op Meit is ook toepasselijk wat
Pirenne schreef over Erasmus: '... les Pays-Bas ont possédé une
civilisation dont l'originalité a consisté précisément dans son univer
salité' .

Toch bleef zijn artistieke invloed eerder beperkt. Zijn werk
geraakte in de anonimiteit of werd aan andere kunstenaars toege
schreven. W. Bode (4) zou hem herontdekken ais geniale beeldhou
wer van kleinplastieken die tot de mooiste van de 16de eeuw mogen
gerekend worden. Na hem schreven ook W. Vôge (5), F. Winkler ('),

(4) Wilhelm BODE, Geschichte der Deutschen Plastik, Berlin, 1887; In., Die
Bemalle Thonbuste eines lachendes Kindes im Buckingham Palace und Meisler
Konrad Meil, in Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen, 22, 1901, p.IV

XVI.

(5) Wilhelm VÔGE, Konrad Meil und die Grabdenkmâler in Brou, in Jahrbuch
der Preussischen Kunslsammlungen, 39, 1908, p. 77-118; In. Die Deulschen Bild
werke, Berlin, 1910; In., Zu Konrad Meil, in Monalshe{le {ür Kunsuuissenechaît.
8, 1915, p.37-45.

(6) Friedrich WINKLER, Konrad Meils Tâtigkeil in Deutschland, in Jahrbuch
der Preussischen Kunslsammlungen, 45, 1924, p.43-61.
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J. Duverger (') en C. Lowenthal (8) nog belangrijke studies over de
kunstenaar.

Uit de volgende lijst van portretreliëfs, portretmedaillons en por
tretpenningen, die met een redelijke graad van waarschijnlijkheid
aan Meit mogen toegeschreven worden, blijkt dat hij ook een be
langrijke plaats inneemt onder de vroege Nederlandse medailleurs
zoals Quinten Matsys en Janus Secundus, voor wie de penningkunst
ook een nevenactiviteit was. In de lijst, die reeds zoveel mogelijk
chronologisch geordend is, wordt dieper ingegaan op de grote giet
penning van Adrianus VI en de Memento Moripenning van Vergi
lius.

II1. Beschrijving en bespreking

1) Memento Moripenning van Vergilius (1510-1513) (Pl. VI,
nr.1)

Vz. : MXTVA . ME . GEMVIT . C2I:IJ2I:BIII . I121:PVEIIE . TEMET .
MVMC . P2I:I1TEMOPE . CECIMI . P2I:SCV2I: . I1VII2I:DVCES .
113 S? • tussen twee boorden. Borstbeeld van Vergilius naar links,
met middeleeuwse kleding en muts. Links P(oeta) en rechts O(ra
tor), onder VIIIG'IIJIVS; het geheel is omgeven door de epicy
cloïde van de binnenste board. De legende is in Romeinse majus
kels.

Kz.: QVOD· SVMVS· HOC' EIIITIS' FVIMVS· QVAMDO· QVE·
QVOD . ESTIS ! in gotische majuskels tussen twee boorden.
Hoofd en nek (schedel, wervelkolom, nekbeenderen) van een ske
let, opgegeten door wormen, 3{4 naar links met dijbeen tussen de
kaken en resten van nekspieren; bet geheel is omgeven door de
epicycloïde van de binnenste board.

Exemplaren: Model niet teruggevonden, alle exemplaren zijn pennin
gen. London, Victoria and Albertmuseum (verguld zilver, 66 mm)
München, Staatliche Münzsammlung (brens, 66 mm)
Napels, Museo Nazionale (brons, 66 mm)
Sint-Niklaas, privéverzameling (brons, 66,8 mm)

Bibliografie:
A. VENTURI in L'Arie, X, 1907, p.449-450 en XI, 1908, p. 56; G. F.
HILL, in Archio [ûr Medaillen und Piakellenkunde, Il, 1920-21, p.52,
nr. 3352; F. P. WEBER, Aspecis of Deaih, Londen, 1922, p.482-483
fig. 49-50 ; P. GROTEMEYER, in M ünchner J ahrbuch der Bildenden K unsi,
dritte Folge, XX, 1969, p. 245, afb. 22.

(7) J. DUVERGER, op. cit.
(8) C. LOWENTHAL. op. cii.
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Een mogelijke Italiaanse oorsprong van deze Memento Moripenning
werd reeds door G. F. Hill (') betwijfeld. Absoluut niet situeerbaar
tussen de Italiaanse gietpenningen past hij evenwel uitstekend bin
nen het œuvre dat in de Nederlanden werkzame kunstenaars van
Duitse afkomst ons nalieten, zoals Hans Schwarz en Conrad Meit.

De penning refereert naar het zogenaamde graf van Vergilius (10)
dat nabij de oostelijke ingang van de Grotta Posillipo, op enkele
kilometers van Napels, werd gebouwd na de 'ontdekking' van zijn
beenderen door een Engelsman, tijdens de regering van Rogier II
van Sicilië, in de berg van Posillipo. Mogelijk refereert ook de
datum 1134 naar deze gebeurtenis. Dit graf, met de inscriptie
'MANTVA ME GENVIT...', die ook voorkomt op de penning,
groeide reeds in de middeleeuwen uit tot een grote (literaire) toeris
tische trekpleister met de allures van een bedevaartsoord.

In 1508 werd Filips van Bourgondië (") door Maximiliaan en zijn
dochter Margareta van Oostenrijk belast met een belangrijke diplo
matieke missie naar Rome (12). Het gezantschap, bestaande uit de
Vliesridder en vier kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, moest
pa us Julius II en zijn kardinalencollege bezoeken met een tweeledig
mandaat. Naast geheime onderhandelingen over de liga van Kame
rijk en een alliantie tegen Venetië, werd er uit naam van aartshertog
Karel en zijn Nederlandse onderdanen plechtig gehoorzaamheid
beloofd aan het pauselijk gezag. Dit werd gevolgd door een verzoek
van Karel om het nominatierecht van diverse kerkelijke functies te
krijgen en om allerlei privileges van de Nederlanden te bekrach
tigen.

Het Habsburgs-Bourgondisch gezantschap, dat overal in Italië
eervol door vorsten en steden ontvangen werd, kwam op 14 januari
1509 aan te Rome en begin februari waren de ambassadeurs meer
dan een week de gasten van Julius II in zijn buitenverblijf te Ostia.
De paus vond in admiraal Filips de ideale gesprekspartner want
beiden hadden ze een diepgaande belangstelling voor vrede en oor
log, canoniek recht, zeevaart, waterbouwkunde, architectuur en
klassieke oudheid.

Filips' grote interesse voor de klassieke oudheid, vermoedelijk
ontstaan tijdens zijn studies te Leuven, was er de oorzaak van dat

(9) G. F. HILL, op. cit., p.52.
(10) J. B. TRAPP, The Grave o{ Vergil, in Journal o{the Warburg and Courtauld

Lnetitute. 47, 1984; R. DE SIMONE, Il Segno di Virgilio, Napoli, 1982; M.
CAPASSO, Il Sepulcro di Virgilio, Napoli, 1983.

(11) J. STERK, Philips van Bourgondië, Zutphen, 1980.
(12) J. STERK, op. cil., p.19-23.
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hij zijn reis grondig literair voorbereidde en dat hij zich liet verge
zellen door Jan Gossaert van Maubeuge (13), die enkele jaren later
zijn hofschilder zou worden. Van de talloze nauwkeurige schetsen
die deze kunstenaar maakte van beelden en ruïnes zijn slechts
enkele bladen overgebleven (14) maar de invloed op zijn oeuvre na
1509 is opvallend.

Of Filips van Bourgondië het graf van Vergilius bezocht is nog
niet uit documenten gebleken. Toch was hij, ais hartstochtelijk lief
hebber van de klassieke literatuur, ongetwijfeld ervan op de hoogte
en het is zeer waarschijnlijk clat hij en Gossaert, of èén van beiden,
het graf bezocht hebben. Tussen de aankomst op 14 januari en het
vertrek uit Rome op 9 maart 1509 was er, buiten de officiële plech
tigheden en diplomatieke activiteiten, voldoende gelegenheid om de
voornaamste trekpleisters met hetrekking tot de klassieke oudheid
te bezoeken. Bovendien bleef Jan Gossaert nog tot eind 1509 in
Italië waar ook Erasmus verbleef met zijn pupil Alexander
Stuart (15). Erasmus had het preceptoraat van deze bastaardzoon
van Jacobus IV van Schotland aangenomen om de kosten van zijn
Italiaanse reis te verlichten.

ln februari 1509 verliet Erasmus haastig Siena, waar zijn 18
jarige pupil rechten studeerde, en reisde af naar Rome waar hij eind
februari - begin maart aankwam, dus bijna tien dagen vôôr het
vertrek van Filips van Bourgondië uit deze stad!

Langs zijn veelvuldige contacten met de humanistische kringen
rond de Leuvense universiteit, waar hij op 7 december 1484 was
ingeschreven ais student, leerde Filips niet alleen zeer vroeg Gelden
houer kennen, die in 1514 zijn hofhumanist werd, maar moest hij
oak vertrouwd zijn met het werk van Erasmus. Er zijn geen directe
bewijzen voor vroege persoonlijke contacten. Filips' biograaf Gel
denhouer, die VOOT de Reformatie koos, vermeldt hierover niets
maar zijn in 1529 verschenen biografie vertoont heel wat lacunes,
onnauwkeurigheden en vervormingen (16). Erasmus werd bij zijn
aankomst te Rome, begin maart 1509, triomfantelijk onthaald door
talloze vrienden uit de humanistische wereld, waaronder ook leden

(13) Jan Gossaert genaamd Mabuse, Catalogus van de tentoonstelling (Museum
Boymans-van Beuningen), Rotterdam, 1965, en Groeningemuseum, Brugge,
1965.

(14) J. STERK, op. cit., p. 99-101, afb. 18-21, 23; J. GOSSAERT, cal. cil., no. 45.
(15) Augustin RENAUDET, Érasme et Pltalie, Genève, 1954, p.87-97.
(16) J. PRIN SEN, Collecleana van Gerardus Geldenhauer Noviomagus (Werken

Historlsch Genootschap, S" serie, ur. 16), Amsterdam, 1901.
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van de prelatuur. Het groot sucees van de Adagia was hem vooraf
gegaan. Tijdens ongeveer negen dagen verhleven Erasmus, de
meester van het Europees humanisme, en Filips van Bourgondië,
met zijn diepe belangstelling voor het humanisme, in dezelfde krin
gen zodat een persoonlijke ontmoeting tussen beide landgenoten
volgens mij vrijwel zeker heeft plaatsgevonden. Ging het om een
louter vriendschappelijke ontmoeting of probeerde Filips van Bour
gondië ook Erasmus' steun te verkrijgen voor de coalitie tegen
Venetië zoals enige tijd later de vergeefse poging van kardinaal Raf
faello Riario, neef van de paus en tweede hoogste in rang, om Eras
mus een tekst te laten opstellen over deze liga? Erasmus bleef nog
het grootste deel van de Vasten in Rome en ging dan de jonge prins
oppikken in Siena. Na hun terugkeer in Rome, waar zij de Heilige
Week meevierden, vertrokken ze naar Napels. Tijdens dit kort ver
blijf, tussen 6 en 30 april 1509, werd ook de Grotta Posillipo en dus
het graf van Vergilius bezocht (").

Ook in april 1509 kon Filips van Bourgondië, misschien sarnen
met Erasmus, nog aan sightseeing gedaan hebben want zijn ambas
sade, die succesvol verlopen was, bereikte de Nederlanden pas in de
maand juni. Met de meegebrachte kunstwerken werd de basis
gelegd voor een grote verzameling « antiquiteiten penningen ende
aensichten » die een onderkomen vond in Filips' kasteel te Souburg
dat spoedig verbouwd en verfraaid zou worden. Hiervoor werd
onder meer ConradMeit aangetrokken en Filips zette een weelderige
renaissancehofhouding op naar Ital!aans model (18).

Vergelijking met rekenpenningen leert ons dat de Memento Mori
penning van Vergilius waarschijnlijk ontstond omstreeks 1510-1515
aan het hof van Margareta van Oostenrijk of in de omgeving van
Filips van Bourgondië. Andere gegevens maken een precieser situe
ring in plaats en tijd mogelijk.

Het thema van de dood treft men reeds aan op rekenpenningen
van 1488 maar een vergelijkbare voorstelling vindt men in 1508 (19).

(17) Correspondence of Erasmus, 2, Toronto, 1975, p.151 en -, 5, Toronto,
1979, p.269. Opus episfolarum Des. Brasmi Rolerodami, ed. P. S. and H. M.
Allen and H. W. Garrod, Oxford, 1906-58, Ill, Ep. 756: 17 ff; Allen, op. cil., Ep.
215, 31; Allen Ep. 604, 2n; Allen 110 ff; Allen Ep. 2465, 47 ff.

(18) J. STERK, op. cit., p.95-147.
(19) F. VAN MIERIS, Hisfori der Nederlandsche Vorsfen uil de Huizen van Bei

jere, Borgonje, en Ooslenrijk, Den Haag, 1732-35, l, p.202 (1488), p.208 (1488),
p.250 (1492), p.401 (1508), Il, p.78 (1518); J.-F. DUGNIOLLE, Le Jelon Hislo-
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De twee grote romeinse majuskels en de epicycloïde ais laat
gotisch ornament komen algemeen VODr op penningen en rekenpen
ningen tot in het 3de decennium van de 16de eeuw.

De belangstelling van Filips van Bourgondië voor de klassieke
literatuur was veel groter dan die van Margareta van Oostenrijk.
Haar voorkeur ging meer nit naar ridderromans en historische wer
ken die meestal gesitueerd waren in het Bourgondisch verleden.
Waarschijnlijk werd het model van de Memento Moripenning gesne
den door Conrad Meit, in opdracht van Filips van Bourgondië, want
de legende verraadt dezeIfde hand ais die van de groep kleine hou
ten reliëls, medaillons en penningen waarop de jonge Karel staat
algebeeld (Pl. VI, nrs. 2,4; Pl. Vil, nrs. 3a, 6). Let op de romaanse
gekrulde {3 en de open D die tot 1525 blijven voorkomen in alle
penningen die wij aan Meit toeschrijven, zeIfs temidden van legen
des die nit romeinse majuskels bestaan.

Hoogstwaarschijnlijk maakte Jan Gossaert, die eind 1509 terug
keerde uit Italië, het ontwerp voor deze penning, zoals hij dat later
ook deed voor reken(?)penningen van de inmiddels bisschop gewor
den Filips uit 1519 en 1524, waaraan J. Sterk een grondige studie
besteedde (20). Vit documenten blijkt dat Jan Gossaert zegels, mun
ten en penningen ontwierp VOOT Filips van Bourgondië en een aan
tal hiervan zijn teruggevonden.

De Vergiliuspenning werd voorzien van een toepasselijke tekst
zoals ook het geval is bij de meeste werken die Gossaert uitvoerde
voor Filips. De teksten 01 gedichten bij deze aHegorische voorstel
lingen werden ontleend aan de klassieke literatuur 01 gemaakt door
één van zijn verzenmakers, vanzelfsprekend onder supervisie van
holhumanist Geldenhouer en van Filips zeIf (21).

Het sterk archaïserend karakter van de penning tref't men ook
aan op Gossaert's schilderijen die hij kart na zijn Italiaanse reis

Tique des dix-sept provinces des Pays-Bas. Bruxelles, 1876, nrs.334 (z.d.), 358
(1488), 366 (z.d.), 416 (1490), 417 (z.d.), 489-491 (1492), 498-499 (1492), 504
(1492),529 (1492), 667 (1497), 679 (1497), 765 (1503), 850 (1506), 861 (a.d.), 895
(1508),902-904 (1508), 907 (1508), 913 (1508), 1089-1090 (1518); M. L. DE Cos
TER, Catalogue du précieux Cabinet de jetons d'or et d'argent, Bruxelles, 1885, nrs. 6
(z.d.), 7 (1488).

(20) J. STERK, op. cil., p. 48, p. 127-128, p. 132, p. 141-142, p.146, Bijlage Inv.
Duurstede, fol. III, p.272-274, afb.34-36, 48, 49.

(21) J. STERK, op. cil .. p.27, p.125-127.
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maakte voor Filips van Bourgondie en andere opdrachtgevers (22).
Het is eigenaardig dat Jan Gossaert, na de onderdompeling in de
Italiaanse Renaissance, nog geruime tijd een laat-gotische vormen
taal bleef gebruiken. Mogelijk domineerde hierbij de smaak van
zijn opdrachtgever Filips van Bourgondië. Toch kwam er ook bui
ten diens hof een laat-gotisch maniërisme voor in het 2de en 3de
decennium van de 16de eeuw.

Ook de keuze van Gossaert's onderwerpen werd voor een groot
deel bepaald door de heersende smaak van de twee centra in de
Nederlanden, waarmee hij sterke bindingen had, de hoven van
Filips van Bourgondië en Margareta van Oostenrijk. Het Memento
Morithema was zeer populair in de Iste helft van de 16de eeuw ten
gevolge van de crisis die de reformatie veroorzaakte. Vergelijk het
doodshoofd op de penning met dat van de Memento Mori op de
buitenzijde van het rechterpaneel van de diptiek die Gossaert schil
derde voor Jean Carondelet in 1517 (22). De gelijkenis is wei zeer
opvallend!

Dat de penning in verband mag gebracht worden met Filips van
Bourgondië blijkt o.a, ook uit de zeer opvallend geplaatste P(oeta)
O(rator) en V(irgilius) die ook voorkomen op Filips' portretpenning
uit 1524 (Fig. 2) en op klein kopergeld dat de bisschop liet slaan (24).
P 0 V staat voor het motto «Patientia Omnia Vincit », zoals het
vroegere motto FEE T van Margareta van Oostenrijk zou staan
voor « Fortitudo Eius Regnum Tenit 1). De penningportretten uit
1519 (Pl. IX,2) en Filips' overlijdensjaar 1524 (Pl. IX, 1) (25) tonen
ons de snelle fysische aftakeling van de bisschop die jarenlang met
Karel van Gelre en het afvallige Zwolle verwikkeld was in een oorlog
die ook een zware financiële aderlating meebracht voor alle betrokke
nen. Dit de beschrijvingen van Geldenhouer (26) en Heda (27) weten

(22) Jan Gossaert genaamd Mabuse, ms. 3, 7-14; J. STERK, op. cit., p. 104-125.
(23) Jan Gossaerl genaamd Mabuse, nrv l l .
(24) J. STERK, op. cit., p.85, p.132, p.142; F. VAN MIERIS, Beschrijving der

Bisschoppelyke Munlen en Zegelen van Utrecht in '1 Bijzonder, Leiden, 1726,
pLXI,5; P. O. VAN DE CHYS, Haarlem, 1859, Pl.XXII,8 (= 3 mijten).

(25) J. STERK, op. cit., p.88-89, alb.48-49, p.272-273.
(26) J. PRINSEN, op. cil.
(27) Joannes DE BEKA ULTRAJECTINUS, et Wilhelmus HEDA, De Episcopis

Ultraiectinie, Recognili et nolis hisloricis illustrati ab Am. Buchelio Batavia I.C. ..,
Utrecht, 1643.
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wij dat de jonge Vliesridder sprekend geleek op zijn vader, Filips de
Goede, waarvan hij een bnitenechtelijk kind was. Buiten de late
penningportretten is er nog de tekening met het portret van Filips
van Bourgondië (Pl. IX, 3) in het Recueil d'Arras (28) die waarschijn
lijk gemaakt werd naar de gepolychromeerde terracottabuste van
Claude de Chartres, vermeld in de inventaris van de bisschoppelijke
residentie te Duurstede (29). Deze tekening toont ons de Vliesridder
zoals hij er uitzag omstreeks 1518, het jaar waarin de buste gemaakt
werd.

Is het een toeval dat het Vergiliusportret, vermoedelijk ontstaan
tussen 1510 (het jaar na de terugkeer uit Italië) en 1513 (het jaar na
Margareta's vraag Dm Meit te zenden), een opvallende gelijkenis
vertoont met de drie portretten waaruit de iconografie van Filips
van Bourgondië bestaat (Pl. VI, nr. 1, Fig. 1-3). Vergelijk de hori
zontale en verticale huidplooien boven de licht gebogen neus, de
geprononceerde wangen, de scherpe hnidplooien naast de mond, de
oogleden, de typische oogwallen en de dubbele kin. In de periode
dat de Vergiliuspenning vermoedelijk ontstond was Filips (1465
1524) iets meer dan 45 jaar oud.

Dat het fictief Vergiliusportret de trekken van Filips van Beur
gondië meekreeg ligt in een lange en wijd verspreide traditie waarbij
opdrachtgevers, rnecenen, vrienden, familieleden of de kunstenaar
zelf vereeuwigd werden op het kunstwerk in de gedaante van een
heilige, allegorische figuur of historisch personage. Hierbij moet
aangestipt worden dat deze details het best waarneembaar zijn op
penningen die het dichtst het (verloren gegaan?) model benaderen
zoals het exemplaar uit de Belgische privéverzameling met zijn
grote diameter.

Ook werd tot nu toe de mogelijkheid nog niet onderzocht dat bis
schop Filips ook vereeuwigd werd ais Sint-Donaas op het linkerpaneel
(Pl. IX, 4) (30) aanwezig in bet Musée des Beaux-Arts te Doornik,
van een triptiek waarvan het rechterpaneel Jean Carondelet voor
stelt. Dit door Jan Gossaert gesigneerde werk was zeer waarschijn
lijk bestemd voor de Sint-Donaaskapel te Brugge, die Jean Caron
delet ais zijn grafkapel liet inrlchten, want het linkerpaneel draagt

(28) Recueil d'Arras, Bibliothèque municipale de St. Vaast, Atrecht, mg. 266,
fol. c r": J. STERK, op. cit.. p.89, afb.4.

(29) J. STERK, op. cit., p. 130.
(30) J. Gossaert genaamd Mabuse, or. 21.
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op de keerzijde zijn wapenschild gevierendeeld met dat van de
proosdij van Sint-Donaas. J. K. Steppe vermoedt dat dit werk be
steld werd kort na de henoeming van Carondelet tot proost in 1520.
ln 1517 had Gossaert reeds een diptiek met het portret van Jean
Carondelet geschilderd en mogelijk was deze triptiek een gift van
bisschop Filips voor een kennis uit de hoogste kringen van het
Habsburgs-Bourgondisch centraal bestuur. In 1518 liet hij ook een
zaaltje van zijn siDt te Duurstede inrichten met 15 gepolychro
meerde terracottabusten, waaronder ook èén van Jean Carondelet.
Carondelet ontving deze buste na de dood van bisschop Filips van
Bourgondië in 1524 (31).

De Sint-Donaas vertoont alle vermelde kenmerken uit de icono
grafie van Filips van Bourgondië en deze mecenas zou. toen de
triptiek geschilderd werd, reeds meer dan 55 jaar oud zijn. Ook dit
is in overeenstemming met de geschatte leeftijd van de Sint
Donaas, rekening houdend met de snelle fysische aftakeling van
de bisschop. Bovendien is de gelijkenis met het penningportret
(Fig. 1), dat maar enkele [aren later gemaakt werd, kort voor zijn
dood in 1524, frappant.

2) Portretpenning van Karel V met bloem (1516) (Pl. VI,

nr.2)

Vz.: CHARIIES' R . DG ·CASTIIlIlI· IlEEON· GRENADE, lŒRA
GON . CECIIlIlES (rozel) tussen dubbele boord. Borstbeeld van
Karel V naar links. met brede platte hoed. Over de mantel met
hermelijnkraag hangt de keten van het Gulden Vlies. In de rech
terhand houd hij een bloem (anjer ?), de linker rust op een balus
trade. De legende is in romeinse uncialen maar vertoont nog
enkele romaanse majuskels : één X en twee G's.

Exemplaren: Model niet teruggevonden, slechts één penning is mij
bekend. Leiden, Koninklijk Penningkabinet (éénzijdig, zilver, 49 mm)

Bibliografie :
H. J. DE DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ en A. O. VAN KERKWlJK, Catalogus
der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende Gedenkpenningen,
l, Den Haag, 1903, p.7 nr.42 pl. I, 42; Nederlandsch Tijdschrt(1 voor
M unl- en Penntngkunde, 1903, pl. VII, 4; G. HABICH, Die Deulschen
Schaumünzen ...• p. XCIX, fig. 133.

Een zelfde pose met bloem (rode anjer) treft men aan op meerdere
portretten van Karel's grootvader Maximiliaan 1 die door Joos van

(31) J. STERK, op. cil., p.89, Bijl. Inv. Duurstede, fol. XlIII.



116 W. LOUWET

Cleve, de Meester van Frankfurt, en een aantal navolgers geschil

derd werden in de decennia rond 1500 (32).
De jeugdige trekken en de relatief kleine handjes van de gepor

tretteerde wijzen op een vroege ontstaansdatum, waarschijnlijk

1516, zodat dit het eerste penningportret van Karel Vis.
Toen zijn andere grootvader Ferdinand van Aragon in 1516 stierf,

werd Karel ook koning van Spanje en tot zijn erfenis behoorden ook

de Nieuwe Wereld en de bezittingen van het Aragonese koningshuis
in Italië: Sardinië, Sicilië en het koninkrijk Napels.

G. Habich (33) wijst op de grote overeenkomst met de Peter Hars

dorferpenning die door Conrad Meit gesigneerd werd. De zachte
afwerking van het portret en het gebruik van een eenvoudiger en
iets dikker lettertype dan bij de overige Karelportretten van de
groep, laat zich verklaren doordat het model waarschijnlijk ook in

albast gesneden werd zoals bij de Harsdorferpenning. Meit was een
virtuoos met albast maar dit materiaal laat niet zo'n fijne detaille
ring toe aIs palm- of bukshout. ln dit eerste van de reeks Karelpor

tretten met franstalige legende heeft de beeldsnijder een fout
gemaakt: i.p.v.. R' DE, sneed hij . R' DG,. Dit wijst er op dat hij

enerzijds naar iemands ontwerp werkte en dat hij anderzijds nog

niet veel ervaring had met de Franse taal. ln 1516 was Conrad Meit
nog maar korte tijd in Margareta's dienst!

3) Vierkant portretreliëf en afgeleiden van Karel V met

handschoen en rijksappel (1520) (Pl. VII, nr.3a)

Vz.: CH7ŒIJE:S <> R <> DE: <> CXSTIIJIJE: <> IJE:E:OM <> GRE:MXDE <>
XRRXGOM <> MXVE:RRE: <> CE:CIIJIS (rozei) in romeinse majus
kels tussen dubbele board. De binnenste board vertoont een go
tische versiering. Borstbeeld van Karel V naar links, met brede,
platte hoed. Over de mantel met hermelijnkraag hangt de keten
van het Gulden VIies. ln de rechterhand houdt hij een hand
schoen en in de linker de rijksappel. Op de voorgrond een balus
trade.

(32) Aanwinslen 1940-46, cal. tent., Amsterdam, Hijksmuseum, 1946, or. 23;
Keizer Karel on zijn lijd, cal. tent., Gent, 1955. or. 19, afb. 78; Margareta van
Ooslenrijk en haar hof. Mechelen, 1958, nr.20, afb. 7; fiel Gulden VUes. Vijf
Eeuuen Kunst en Geschiedenis, cat. tent., Brugge, 1962, nr. 54; Paus Adrianus
VI, cat. tent., Utrecht-Leuven, 1959, nr.186, afb.36.

(33) G. HABICH, op. cit., J, 2, p. XCIX.
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Dit medaillon maakt deel nit van een figuratief versierd vierkant reliëf.

Exemplaren: 3a) Vierkant portretreliël: Parijs, Louvre (bukshout,
92 X94mm)

3b, c) Potretmedaillons: Dezellde kunstenaar heeft in
hetzelfde bukshout nog een aantal replieken van het centraal medaillon,
zonder gotische versiering, gemaakt in verschillende afmetingen:
Lcnden, British Museum (bukshout, 92 mm); Parijs, verzameling Spit
zer (bukshout, 77 mm)

3d) Portretpenning: Soms werden deze medaillons
gebruikt ais model voor penningen: Leiden, Koninklijk Penningkabinet
(koper, 71 mm)

Bibliogralie :
F. VAN MIERIS, His/ori ... , p. 27,1; Catalogue de la Collection Spitzer,
Paris, 1891, Pl. VI, 37: H. J. DE DOMPIERRE..., cal. cit., ur. 31 ;
G. HABICH, Kunst und Handwerk, in Zeitschrifi des Münchner Kunsige
werbe-Vereins, LVIII, 1908, p. 251 ; M. BERNHART, Die Bildnismedaillen
Karls des Fünf/en, München, 1919, p. 4 TaI. 1; M. BERNHART, in Archiv
für Medaillen und Plakellenkunde, V, 1925/26, Nachtrag, p.137, TaI.
XVIIl, nrs.1-2; G. HABICH, Die Deutschen Schaumünzen ...• p. XCIX.

lig. 131.

Dit portretreliël en zijn algeleiden relereren naar de keizerskroning
die op 23 oktober 1520 plaatsvond in de Dom van Aken, waar Karel
V de scepter, zwaard, rijksappel en keizerskroon ontving.

Op een geëmailleerde gouden hoedbroche te Wenen (34) trelt men
een 3/4 portret aan van de keizer met handschoen maar met
dezelfde hoed en legende. Dit juweel, dat het jaar 1520 draagt, is
zeer verwant met de hier besproken Karelportretten en heeft onge
twijleld dezelfde Zuidnederlandse oorsprong. De romeinse letters
van de legende zijn ingesneden en vertonen ook de open D. zoals op
de grote portretpenning van Karel V (Pl. VII, ur. 6). Deze open D
komt ook regelmatig voor in opschrilten die Jan Gossaert aanbracht
op zijn schilderijen. De pose op de hoedbroche komt ook voor op
een portret (") dat Friedlânder en Onghena identificeren met de
jonge Karel en dat toegeschreven wordt aan de Meester van de
Maria Magdalenalegende.

(34) Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. nr. 1610, 5,6-5,8 cm; L. PLANIS

CIG en R. Kars, Kalalog der Sammlungen {ür Plaslik und Kunslgewerbe, Wien,
1935, Kat. Nf. Saal XIII, vitrine 13, nr.B.

(35) La Hulpe, verz. Baron ch. Em. Janssen, inv. nr. 378; Hel Gulden Vlies,
cal. cit., nr. 72; M. J. FRIEDLANDER, vol. XII, 1935, p.169, nr.39; M. J. ON

GHENA. Iconogra{ie van Philips de Schone; Brussel, 1959, p.363-364.
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Te Wenen bevindt zich nog een gelijkaardige, maar eenvoudiger

hoedbroche (") waarop een profielportret van de keizer met hand

schoen voorkomt tussen het motto PINS VliTRA. Beide juwelen

en het portretreliëf zijn mogelijk door dezelfde kunstenaar ontwor

pen. G. Habich (") vergelijkt het portretreliëf en zijn afgeleiden

met het 'Portret van een edelman' do or Jan Gossaert (38), dat hoogst

waarschijnlijk een lid van het buis van Bourgondië voorstelt. De

pose en de behandeling van het gewaad zijn zeer gelijkend.

Enkele tientallen jaren geleden werd een triptiek van Gossaert

gereconstrueerd waarvan het middenpaneel met de Kruisafname

zich bevindt in de Ermitage en de zijpanelen in The Toledo Museum

of Art, Ohio. Op de binnenzijde van de zijpanelen (39) komen de H.

Johannes en de H. Petrus voor in een italianiserende architectuur
waarvan de figuurtjes uit de muurreliëfs dezelfde plastische kenmer

ken vertonen ais die op de vierkante omlijsting van het portretre

liëf. Men neemt vrij algemeen aan dat Gossaert zich hierbij liet

inspireren door het werk van Meit.

Mogelijk sneed Conrad Meit niet alleen het vierkant portretreliëf

en de hiervan afgeleide medaillons, maar ook de modellen voor
beide juwelen.

4) Portretpenning van Karel V met handschoen (1520)
(Pl. VI, nr.4)

Vz.: + CHARliE: . R . DE . CASTIl1E: . liE:OH . GRE:HADE: .
ARRAGOH + HA VE:RRE: + CE:IIllS + (rozel) tussen dubbele
boord. Borstbeeld van Karel V naar links. De hoed heeft brede,
gespleten randen en wordt door een band opgehouden. Over de
mantel met hermelijnkraag hangt de keten van het Gulden Vlies.
In de rechterhand houdt hij een handschoen, de linker rust op een
balustrade.

Kz.: Wapenschild van Karel V, waarboven de keizerlijke kroon, omge
ven door de keten van het Gulden Vlies, waarvan het juweel twee
wimpels scheidt met het motto van de keizer: PliVS OVI1TRE.
Links en rechts de twee Herculeszuilen ; boven elke zuil een Bour
gondisch kruis.

(36) Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. or. 1612, 4,7 cm; Sammlung {ür
Plastik und Kunstgewerbe, Kunslhistorisches Museum, Wien, 1966, or. 305.

(37) G. HABICH, Die Deutschen Schaumünzen ..., p. XCIX.

(38) Jan Gossaert genaarnd Mabuse, cal. cit., or. 38; M. J. FRIEDLANDER,

vol. VIlI, 1930, p.160. or. 56.
(39) Jan Gossaert genaarnd Mabuse, or. 14.
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Exemplaren: Model niet teruggevonden.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Penningkabinet (klokspijs, 55 mm)
Brussel, privèverzameling (voorzijde, klokspijs, 55 mm)
Leiden, Koninklijk Penningkabinet (voorzijde, koper (?), 55 mm)
Madrid, Museo Arqueologico Nacional (voorzijde, zilver, 52 mm)

Bibliografie :
F. VAN MIERIS, Histori..., p. 27, 2; H. J. DE DOMPIERRE... , cat. cit., p. 5
nr. 32; M. BERNHART, Die Bildnismedaillen... , p. 34, 6; V. TOURNEUR,
Les médailles du Pape Hadrien VI, in RBN, 77,1925, p.103; G. HA
BlCH, Die Deutschen Schaumünzen ... , p. XCIX fig. 132; L. WELLENS-DE

DONDER, Medailleurs en numismaten Dan de Renaissance in de Nederlan
den, KB Brussel, 1959, p. 59-60, nr. 54; F. ALVAREZ-OSSORIO, Calalogo
de las Medallas de los Siglos xv y XVI, Museo Arqueologico Nacional,
Madrid, 1950, nr.141.

Deze penning refereert ook naar de keizerskroning, zoals blijkt uit
vergelijking met rekenpenningen. Het embleem van Karel V, de
zuilen van Hercules, en zijn devies, PILVS OVILTRE, werden waar
schijnlijk in 1516-17 uitgedacht door de Milanese humanist Luigi
Marliano. Op rekenpenningen treft men deze combinatie aan vanaf
1518 (40). Het gekroond schild met de rijksadelaar die op de borst
het Oostenrijks schild draagt komt op rekenpenningen van Karel V
voor vanaf 1520 (41).

I-loogstwaarschijnlijk ontstond ook deze kroningspenning aan het
hof van Margareta van Oostenrijk want hij vertoont enkele typische
elementen: de Franstalige legende en de pose van de geportret
teerde. Tot 1520 droegen praktisch aile portretpenningen van Karel
Veen Franstalige legende want de opleiding van de toekomstige
keizer stand onder de absolute supervisie van de Bourgondische
opperhofmeester Willem van Crey, heer van Chievres. Ook Marga
reta had een exclusief Franstalige opvoeding genoten en de voertaal
aan het hof was dus Frans. Slechts na krachtige aansporingen van
zijn grootvader hegon Karel ook de Nederlandse volkstaal te leren
zodat dit zijn tweede taal werd. Later zal Spaans de eerste plaats
innemen. Zijn hele leven drukte de keizer zich zeer gebrekkig nit in
het Duits.

Vanaf 1520 kwamen er vooral Latijnse en Duitse legendes voor op
de portretpenningen van Karel V en deze gaf een duidelijke voor
keur aan Duitse en Italiaanse medailleurs.

(40) J.-F. DUONIOLLE, op. cn., nrs. 1078 (1518), 1085-1086 (1518), 1087-1088
(z.d.)

(41) J.-F. DUONIOLLE, op. cit., nrs. 1102-1103 (1520), 1108-1110 (1520).
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Sommige auteurs, waaronder Van Mieris (42), laten de linkerhand
van de keizer rusten op een lendengordel, iets waar ook geschilderde
parallellen voor bestaan. Oit een nader onderzoek blijkt dat dit een
stuk balustrade is, dus een zeer veel gebruikt onderdeel van geschil
derde portretstukjes uit de decennia vôôr en na 1500. Het komt ook
voor op aile Karel V-portretten van de groep die wij toeschrijven
aan Conrad Meit. Zeer waarschijnlijk baseerde de medailleur zich
op een bestaand schilderijtje of volgde bij ontwerpen van een hof

schilder die zich liet inspireren door zulke typische portretjes.
V. Tourneur (43) en L. Wellens-Oe Oonder (44) wijzen zeer terecht

op de overeenkomsten tussen deze penning (Pl. VI, nr.4) en de
grote Adrianuspenning (Pl. VIII, ur. 5) wat betreft de plasticiteit
van het portret, de technische afwerking van het stuk, de manier
waarop de legende gesneden werd en het materiaal waarin de pen
ningen overwegend gegoten werden.

G. Habich (45) benadrukt de plastische analogie met de Karel V
buste te Middelburg die door sommigen wordt toegeschreven aan
Conrad Meit. De jongere buste van het Gruuthusemuseum te
Brugge werd te zwaar gerestaureerd om vergelijkingspunten te kun
nen leveren (46).

5) Grote portretpenning van Adrianus VI (1522) (Pl. VIII,
ur. 5)

Vz. : (rozel) M (rozet) XDllIilEH (rozel) VXH (rozel) GOD (rozel)
GIEICOREH - PXVS (rozel) VX (rozel) ROlœH (rozel)
TVTRECHT GlEbOREH (rozet) tussen dubbele boord. Borst
beeld naar links van Adrianus VI met driekronige tiara en kazui
fel versierd met grotesken. Op zij fi horst een grote agrafe met de
afbeelding van de H. Adrianus en de leeuw. Links, wapen van de
paus; rechts, wapen van de stad Utrecht.

Exemplaren: Model niet teruggevonden, aIle penningen zijn éénzijdig.
Antwerpen, Museum Mayer van de Bergh (klokspijs, 84 mm);
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Penningkabinet (klokspijs, 84 mm);

(42)- F. VAN MIERlS, Hislori..., p. 27, 2.
(43) V. TOURNEUR, art.cit., p.l03.
(44) L. WELLENS-DE DONDER, cal. cit., p.59-60.
(45) G. HABICH, Die Deutsehen Sehaumünzen ... , p. XCIX; J. DUVERGER,

op. cil., p.45, p.47, p.109.
(46) J. DUVERGER, op.cit., p.44, p.47, p.l09; L. DEVLIEGHER. Hel beeld van

Keizer Karel in hel Brugs Gruuthuse-museum. in Handelingen van he! Genootsehap
'Société d'Émulation' le Brugge, XCVII, 1960, p. 240-241; C. LOWENTHAL,

op. cit.. p. 84.
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Brussel, privéverzameling (klokspijs, 85 mm) ;
Leiden, Koninklijk Penningkabinet, inv. 1949-163 (klokspijs, 84 mm);
Leuven, Stedelijk Museum Van der Kelen-Mertens (klokspijs,
85,4 mm);
Londen, Victoria and Albert Museum (?);
Londen, Stonehurst College (klokspijs, 85,1 mm);
= Londen, Cbristie's, 6 maart 1990, no. 709 (klokspijs, 85,1 mm)
= Sint-Niklaas, privéverzameling (klokspijs, 85,1 mm)
Washington, National Gallery, S. H. Kress Collection, no. 629 (brons,
86 mm)
Meeuwen, privéverzameling (brons, draagoog, 83,2 mm) ;
Londen, The Medailion, summer 1984, ur. 125 (verguld brens, draagoog,
79 mm)
Londen, Christie's, The Henry Oppenheimer Collection, 27 juli 1936, lot
201 (klokspijs, 84 mm);
Berlijn, R. Lepke, Sammlung A. von Lanna III 16-19 mei 1911, ur. 497
(brons, 82 mm) ;
~ Parijs, verzameling Piot, mei 1890, nr.642 (brons, 82 mm);
Amsterdam, J. Schulman, cat. 227, 22 mei 1956, nr.301 (brons,
83 mm);
Keulen, Münzzentrum, cat. 75, 14 april 1993, nr. 2214 (brone, 83 mm).

Bibliografie: C. BURMANNUS, Hadrianus V1 siue Analecta Historiee de
Hadriano Sexto, Utrecht, 1727, p.151; F. VAN MIERIS, Histori..., Il,
p. 158,3; C. PICQUÉ, Médaillons et médailles des anciennes provinces bel
ges, Brussel, 1881, p. 106, 109; Trésor de Numismatique - Médailles des
Papes, p. 7, ur. 6; A. H. L. HENSEN, De beelienis van Adriaan VJ op zijn
meâaljes, in Mededelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te
Rome, Ill, Rome, 1923, p. 6-10; H. J. DE DOMPIERRE... , op. cit., p.7
ur. 48; H. OPPENHEIMER, MS. Catatogue of his Collection of Coins,
Medals and Plaquetles, Londen, p. 119, 608; V. TOURNEUR, art. cit.,
p. 102-103; P. B. COTT, National Gallery of Art, Washinglon, Renais
sance Bronzes: Statuettes. Relie{s and Plaquettes, M edals and Coins {rom
the Kress Collection, Washington, 1951, p. 204; L. WELLENS-DE DON
DER, cat. cii., p.58-59, nr. 53; Paus Adrianus VJ, pp. 95-96, ur. 94;
M. and L. SALTON, The Salton Collection. Renaissance & Baroque medals
and plaquetles, Brunswick, 1965, ur. 150; H. ENNO VAN GELDER, Het
penningportret van Paus Adrianus V1, in De Geuzenpenninq, 10, 1960,
p. 1-3; Kunst voor de beeldenstorm, tent. eat., Rijksmuseum, Amster
dam, 1986, p.127, nr.10; R. WAERZEGGERS en H. DEWIT, Leuven in
melaal vereeuwigd, deell, Stedelijke Musea, Leuven, 1990, p. 67, ur. 157.

Op 18 januari 1522 ontving Karel V te Brussel het nieuws dat zijn
vroegere leermeester Adriaan Florensz. Boeyens op 9 januari tot
paus gekozen werd. Deze keuze overtrof zijn stoutste politieke ver
wachtingen want de keizer had kort tevoren iemand naar Rome
gezonden om te melden dat hij gunstig stond tegenover de kandida-
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tuur van kardinaal Wolsey. Hij zag in het gebeuren de hand van
God en verklaarde : «Wij houden voor zeker dat God zelf deze keuze
geleid heeft ». Toen drie dagen later het bericht bevestigd werd, liet
de keizer klokken luiden en er werd een feestviering gehouden in
Sint-Goedele. Overal ontstak men feestvuren en hield men optoch
ten.

Waarschijnlijk werd reeds vroeg de opdracht gegeven om deze
gebeurtenis, die de Nederlanden tot uitbundige vreugde bracht, ook
te herdenken met een penning. De keuze van een landgenoot tot
hoogste kerkelijke gezagsdrager moest bijna vanzelfsprekend ver
eeuwigd worden door de meest eminente beeldsnijder van de Neder
landen, Courad Meit. De grote Adrianuspenning laat zich inderdaad
verbinden met de andere penningen van de groep door de wijze
waarop de legende gesneden werd, de plasticiteit van het portret, de
technische afwerking en de gebruikte klokspijs. Men merkt vooral
een grote stilistische eenheid tussen de Vergiliuspenning (Pl. VI,
ur. 1), de Adrianuspenning (Pl. VIII, ur. 5) en de Harsdorferpenning
(Pl. VIII, nr. 8) alhoewel deze penningen een periode van bijna 18
jaar bestrijken. Uit het feit dat er nog meerdere tientallen exempla
ren van de Adrianuspenning overgebleven zijn, blijkt dat deze giet
penning op relatief grote schaal aangemaakt en verspreid werd.

De Leuvense universiteit is één der mogelijke opdrachtgevers.
Adriaan werd er student in 1476 en verwierf er in 1490 de titel van
Licentiaat in de Heilige Godgeleerdheid en in 1491 een leerstoel in
de Wijsbegeerte. In 1497 werd hij gekozen tot Deken van Sint-Pie
ter en hiermee tevens tot Kanselier van de universiteit. Op de pen
Ding ontbreekt echter elke verwijzing naar de universiteitsstad waar
hij vooraanstaande vrienden had zoals J. L. Vivès.

Ook Margareta van Oostenrijk kan de opdracht gegeven hebben
want aan haar hof werd de opvoeding en geestelijke begeleiding van
de jonge Karel van 1507 tot aan zijn meerderjarigheid in 1515 waar
genomen door Meester Adriaan. Toen nam Karel formeel de rege
ring over en stuurde, op advies van zijn opperhofmeester Willem
van Croy, heer van Chievres, zijn vroegere leermeester voor een
opdracht naar Spanje. De 56-jarige Adriaan van Utrecht verliet in
october 1515 de Nederlanden en zou er nooit terugkeren. In 1516
werd hij bisschop van Tortosa en in 1517 kardinaal.

AIs opdrachtgever komt ook Filips van Bourgondië (1465
1524) (47), die in 1518 tot bisschop van Utrecht gewijd werd, in aan-

(47) J. STERK, op. cil.
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merking. Het mecenaat en de belangstelling voor penningen van
deze 'homo universalis' van de Renaissance in de Nederlanden,
werd reeds vernoemd in verband met de Vergiliuspenning waarvan
hij zeer waarschijnlijk de opdrachtgever was. Hij bezorgde Conrad
Meit aan Margareta van Oostenrijk, die eveneens sterk geïnteres
seerd was in artistieke en culturele activiteiten. Het wapen van
Utrecht en de vermelding T'UTRECHT GHEBOREN op de penning,
zou in deze richting wijzen. Van Filips van Bourgondië is geweten
dat hij schilderstukken en metselwerken Iiet voorzien van gedich
ten, waarvoor hij verzenmakers aanwierf (48).

ln 1522 was Filips van Bourgondië nog steeds in een gewapend
conflict verwikkeld met Karei van Geire en zijn aanhangers zodat
hij op 25 januari het nieuws van de pauskeuze ontving temidden
van deze oorlogsellende. Hij was zeer verheugd en overwoog on mid
dellijk om een gezantschap naar Adrianus VI te sturen voor het
verkrijgen van alleriei gunsten. Filips van Bourgondië kende de
nieuwe paus persoonlijk door contacten met humanistische kringen
rond de Leuvense universiteit. Bovendien hadden ze beiden diplo
matieke diensten verricht voor het Centraai Bestuur (49). Op 20 en
21 november, dus kort na zijn kroning op 31 augustus 1522, stuurde
Adrianus VI brieven met waarschuwingen naar Karel van Gelre en
de stad Zwolle. Filips van Bourgondië en Margareta van Oostenrijk
werden schriftelijk ingelicht van het pauselijk voornemen om deze
zaak kerkrechtelijk uit te vechten (SO). Begin april 1522 ging Filips
van Bourgondië, na tairijke schriftelijke smeekbrieven, persoonlijk
pleiten voor meer hulp bij Karel V, die juist in voIle voorbereiding
was van zijn reis naar Spanje. Dit leverde enkele vendels Duitse
voetknechten en een som geld op (51).

Karel V, voor wie de pauskeuze zeer gelegen kwam, is ook een
mogelijke opdrachtgever van de grote gietpenning van zijn vroegere
Ieermeester. De pauskeuze werd zowel toegejuicht in het inteIlec
tueel en theologisch bastion Leuven aIs in de ho ven van zijn rijk, tot
zelfs in het onrustige en eerder vijandige Spanje waar kardinaal
Adriaan reeds enig respect en waardering had verworven maar nog
niet genoeg macht om de keizer zelf volwaardig aIs stadhouder te

(48) J. STERK, op. cil., p.27, p.125-127.
(49) J. STERK, op. cit.; p.66.
(50) J. STERK, op. cit., p. 77.
(51) J. STERK, op. cil., p.68-72.
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vertegenwoordigen. Misschien was de penning reeds klaar toen
Karel V op 2 mei 1522 vanuit Brussel naar Spanje vertrok waar
paus Adrianus VI nog steeds verbleef? Ter gelegenbeid van bijzon
dere gebeurtenissen en bezoeken was het zeer gebruikelijk dat er een
gouden presentatiepenning werd overhandigd.

Na een verblijf van enkele weken bij Hendrik VIII in Engeland,
meerden de keizer en zijn gevolg op 26 juli aan te Santander. Drie
weken later reisde zijn vroegere stadhouder, ais paus Adrianus VI,
af naar Rome. De machtsaflossing was nu een feit en een persoon
lijke ontmoeting met de keizer werd vermeden Dm de neutraliteit
van de paus niet in gevaar te brengen. Toch hebben keizerlijke
gezanten de pans nog bezocht VOOT zijn vertrek.

Ook in de legende van de penning treifen we een bezorgdheid aan
om het delicaat machtsevenwicht tussen Karel V, Hendrik VII 1 en
Frans 1 niet te verstoren. De legende benadrukt immers dat de
pauskeuze God's werk was en dus geen manipulatie van een werelds
vorst zoals Karel V.

Bij gebrek aan relevante documenten is het meest waarschijnlijk
scenario dat Margareta van Oostenrijk en Karel V voor het snijden
van het penningmodel hun hofbeeldhouwer ter beschikking stelden
van Filips van Bourgondië die, ondanks zijn problemen, steeds erg
geëngageerd was in allerlei artistieke activiteiten. VOOT het concept
en de uitwerking ervan kon hij beroep doen op zijn hofschilder en
ontwerper Jan Gossaert, zijn hofhumanist Geldenhouer en enkele
verzenmakers. Bovendien kan hij er politiek munt uit slaan in zijn
confliet met Karel van Gelre en zijn bondgenoten. Adriaan Flo
rensz. was een vroegere kennis van de bisschop en was geboren in
het bisdom Utrecht. Een Nederlandstalige penning waarop de
hoogste kerkelijke gezagsdrager afgebeeld staat met ernaast een
buitenmaats schild van Utrecht en in de legende nogmaals een ver
wijzing naar de geboortestad van de paus, betekende ongetwijfeld
een belangrijke politiek-propagandistische steun voor de bisschop.
ln de noordelijke Nederlanden staken de vijandige gevoelens te
genover de Habsburgers en hun pionnen, zoals Filips van Bour
gondië, steeds meer de kop op}

De keuze van Margareta's beeldhouwer, die zeer bedreven was in
kleine kabinetstukken lag voor de hand. Hij was immers in vaste
loondienst en moest steeds ter beschikking staan voor opdrachten
van de landvoogdes. Bovendien had hij Meester Adriaan gekend
aan het hof van Margareta waar hij op 20 juni 1515 reeds opgeno-
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men was als hofbeeldhouwer, maar waarschijnlijk reeds enkele jaren
eerder was ("). De betalingsregisters zijn zeer fragmentarisch over
gebleven.

ln de jaren 1521-22 kwam Conrad Meit onafgebroken voor op de
Iijsten der wedden maar uit de betalingsregisters van deze periode
blijkt dat zijn vertrouweling Etienne Lullier, kamerknecht van
Margareta, ongeveer een jaar lang, van 8 juni 1521 tot 8 juni 1522,
de wedde afhaalde. In december 1522 tekende de meester terug zelf
het betalingsregister (53). Mogelijk voerde Meit in die periode een
zending uit van meer dan een jaar voor Margareta van Oostenrijk of
werd hij door haar uitgeleend aan een hof waarmee ze sterke bindin
gen had, gezien de lange afwezigheid van haar hofbeeldhouwer. Het
suijden van het houten penningmodel kan dus 'op verplaatsing'
gebeurd zijn.

Voor het ontwerp van de penning komt Jan Gossaert, die toen in
vaste loondienst was bij Filips van Bourgondië, het meest in aan
merking. Hij voerde talrijke opdrachten uit voor de hoven van
Margareta van Oostenrijk en Filips van Bourgondië. Voor deze
laatste ontwierp hij onder meer zegels, munten en penningen (54).
Gossaert's pentekening met het portret van Christiaan II van Dene
marken (55), die gemaakt werd korte tijd nadat de afgezette koning
in 1523 naar de Nederlanden vluchtte, vertoont dezelfde zware
opbouw met wapenschilden als de Adrianus VI-penning. Grotesken
zoals op de kazuifel van Adrianus VI treft men ook regelmatig aan
in het œuvre van Gossaert. Hij ontleende ze aan modelboeken die
meestal uit Italië afkomstig waren. Zeer sterk is ook de invloed van
Dürer die in 1520-21, tijdens zijn reis in de Nederlanden, meerdere
ontmoetingen had met Conrad Meit (56). Op talrijke werken van
Dürer is de geportretteerde geflankeerd door schilden (57).

Sarnen met de spectaculaire machtsuitbreiding van de Habsbur
gers vertoonden de kunstwerken uit hun invloedssfeer, van penning
tot monument, een toenemende drukte en overladenheid met heral-

(52) J. DUVERGER, op. cil., p.18, doc. VI; C. LOWENTHAL, op. cil., pp. 14-15.
(53) J. DUVERGER, op. cil., p. 27-30, doc. XIX-XX.
(54) zie (20).
(55) F. LUOT, Institut Néerlandais, Parijs. Jan Gossaert genaamd Mabuse,

nr.65.
(56) J. DUVERGER, op. cit., doc. XVII.
(57) Gothie and Renaissance Arl in Nuremberg 1300-1550, cat. tent., New York

Munich, 1986, nrs.128, 140, 153.
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disch-genealogische elementen. Dit escaleerde tot extreme voor
beelden zoals de presentatiepenning van de stad Nuremberg aan
Karel V uit 1521, gesneden door Hans Kraft uaar een ontwerp van
Dürer (58), en de Keizer Karelschouw van het Brugse Vrije, die in
1531 voltooid werd naar een outwerp van L. Blondeel uit 1528 (59).
Vau deze trend zijn reeds dnidelijke sporen merkbaar op de Adria
nuspenniug zodat ze inderdaad ontstaan is aan eeu Habsburgs
Bourgondisch hof en niet aan het hof vau Adriaan zelf, dat bijna
uitsluitend uit Nederlandse kennissen en vrienden bestond. Toch
werd mogelijk van hieruit een recent portret van de verkozen pans
bezorgd.

Onder de talrijke Nederlandse portretten van paus Adrianus VI
gaan de 3{4 portretten met de muts (camauro) en het schouderman
teltje (mozeita) hoogst waarschijnlijk terug op de schilderijen die
Jan van Scorel in 1523 te Rome maakte (GO). Ook vele profielpor
tretten met de koorrnantel en tiara lijken een gemeenschappelijk
prototype te hebben (61). Zeer treffeud is de overeenkomst tusseu
het Adrianusportret van de gietpenning en dat van het gepolychro
meerd albasten portretmedaillon dat één der eerste Spaanse renais
sance-beeldhouwers, Felipe Bigarny, maakte van kardinaal Xime
nes de Cisneros, aartsbisschop van Toledo (62).

Toen Adriaan in 1516 aankwam aIs regent bleek dat Cisneros
reeds tot regent benoernd was door koning Ferdinand, juist voor
diens overlijden op 23 januari 1516. Adriaau bleef dan aIs keizerlijk
gezant bij Cisneros te Madrid en volgde hem op toen hij stierf in
1517. Hij ontving nog een aantal andere functies en bezocht slechts
tweemaal zijn residentie te Tortosa, Het is zeer goed mogelijk dat
Felipe Bigarny ook van Adriaan een portretmedaillon maakte dat
de Nederlanden bereikte. Dit portret zou dan aan de basis liggen
van de profielportretten met tiara en koormantel waartoe dat op de
grote gietpenning behoort.

(58) Gothie and Renaissance Art... , cat. cit., nr. 141; G. HABICH, Die Deutschen
Schaumünzen ... , I, 1, 1929, ur. 18.

(59) L. DEVLIEGHER, De Keizer Karel-schouw /Jan hel Brugse Vrije, Tielt, 1987.
(60) Puas Adrianus V/, p. 199-201, urs. 347-354, ors. 366-368.
(61) Paus Adrianus V If nrs.355-357.
(62) Madrid, Rectoraat Universiteit, gepolychromeerd albast, 36 x 28 cm. L.

FERNANDEZ DE RETANA, Cisneros y su sigle. I, Madrid, 1929, p.383; M. E.
GOMEZ MORENO, Breve historia de la escultura espaûcla, Madrid, 1951, p. 77-80;
Carlos V y su ambienle, Toledo, 1958, nr. 239; Paus Adrianus V1, cal. cii.,
nr.235.
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6) Portretpenning van Karel V (1524-25) (Pl. VII, nr.6)

Vz.: KAllOllVS (rozel) DEI (rozel) GR7l (rozel) llOM7lMOllVM (rozel)
lMP (rozel) 3 (rozel) HISP7lMI7lllV (rozel) llEX (rozel op ara
beske) in romeinse majuskels tussen dubbele hoord, Borstbeeld
van Karel V naar links. De hoed heeft brede, gespleten randen en
wordt opgehouden door een band. Over de mantel met hermelijn
kraag hangt de keten van het Gnlden Vlies. Op de voorgrond,
balnstrade.

Exemplaren: Model bestaat nog; slechts 1 nagietsei is mij bekend.
Parijs, Louvre (éénzijdig modei in hardhout, 128 mm).
Innsbrück, verzameling Graaf Enzenberg (éénzijdige penning, brons,
106 mm)

Bibliografie:
M. BERNHART, Die Bildnismedaillen .... nr.8; G. HABleH, Die Deutschen
SChaumünzen .... p. XCIX fig. 134, p.49 nr.300 Ta!. XL. 6.

Stilistisch en plastisch sluit dit portretmedaillon perfect aan bij
de heraldische kroningspenning van Karel V (Pl. VI, nr.4). De kei
zer wordt nu ouder, maar nog steeds baardloos voorgesteld zodat
het vermoedelijk gemaakt werd kort voor 1525, het jaar waarin hij
zijn baard liet groeien. Portret en legende vertonen dezelfde karak
teristieken aIs de andere stukken van de hier besproken groep. Het
enige bekende exemplaar van dit model is een e altercaste van lage
kwaliteit. De structuur van de hermelijnkraag is verdwenen en het
reliëf is vlakker geworden.

7) Portretmedaillon van Margareta van Oostenrijk 1528
(Pl. VIII, nr.7)

Vz. : MAllGAlllTA <> CESAVM o AVSTlllE. VMlCA <> FIIllA o ET
AMlTA <> 1SZ8 (margrie/) in romeinse majuskels tussen dubbele
boord. Borstbeeld van Margareta van Oostenrijk 3/4 naar links,
met weduwkap en plooikraag.

Exemplaar: Model niet teruggevonden, weI repliek in terracotta.
Wenen, Kunsthistorisches Museum (beschilderd terracottamedaillon
naar mode! in hout, ca. 88 mm)

Bibliografie :
K. DOMANIG, Portrdtmedaillen des Erzliauses Oesterreich von Kaiser Frie
drich III. bis Kaiser Franz II. Wenen, 1896. Ta!. IV, 20; B. Pl CI{,
Feslgabe {ür Kôisctiau, Düsseldorf, 1928. p. 56; G. HABICH, Die Deul
schen Schaumünzen .... t. I, 2, p.106 nr. 736, Ta!. LXXXIX, 1.
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Dit portret eorrespondeert zeer preeies met de kleine bnste van
buksbout in bet Bayerisehes Nationalmuseum te Münehen (63). Dit
meesterwerk, met een hoogte van 7,2 cm, wordt unaniem aan Con
rad Meit toegesehreven en zou in 1518 gesneden zijn. Op 5 januari
laat Margareta 40 philippusgulden aan Meit betalen voor vijl beel
den. Hiervan zijner acht voor (l deux visaiges de bois à notre sern
blanee ». Gezien de geringe prijs betrelt het hier kleine beeldjes
zoals de miniatuurbuste. Waarsehijnlijk heelt Meit heel wat derge
lijke beeldjes gesneden en te koop aangeboden in zijn atelier.

Waarom in 1528 hiervan een houten portretmedaillon gemaakt
werd is eehter onduidelijk. ln 1528 kon Margareta van Oostenrijk,
na een verbeten veldslag, één van haar taaiste en gevaarlijkste
tegenstanders, Karel van Gelre, een verpletterende nederlaag bezor
gen. 20 eindigde een guerillaeonflict dat reeds een halve eeuw
duurde. Een jaar later leverde ze met de Vrede van Kamerijk 01
Damesvrede een diplomatiek meesterwerk al (").

8) Portretpenning van Peter Harsdorler 1528 (Pl. Vllf,
ur.8)

Vz. : PETEIl . HAIlSTOIlFFEIl . AlJT . ZO . IAIl . I<:ONTIlFET .
VON· CONIlAT . MIT (rozet tussen dubbele boord). Borstbeeld
van Peter Harsdorfer naar rechts, met brede hoed op de linker
zijde van het hoold.

Kz.: NACH . CHIllSTI .GEBVIlT .MDltltVIII . IAIl (rozet) tussen
dubbele board. Aan een boomstam hangt links een borstpantser
met pij.lenkoker en boog, rechts het wapenschild met toren van de
Harsdorferfamilie. Op de voorgrond ligt een tornooihelm.

Beide legendes zijn in romeinse majuskels.

Exemplaren: Dubbelzijdig model in albast gerepertorieerd maar
momenteel spoorloos, enkele penningen gekend.
Engeland, privéverzameling (dubbelzijdig model, albast, 42 mm)
Nuremberg - Gotha (dubbelzijdige penning, tin, 41 mm?)

Bibliografie: C. A. IMHüF, Nürnbergisches Mûnzkabinetl, 2dln, Nurem
berg, 1780-82, p. 375. 3; B. PIeK, cal. lent., Dresden, 1906, p. 40 nr. 20;
B. Prcx, Feslgabe... , p. 52; G. HABleH, Die Deutschen Medailleure des
16. Jahrhunderts, Halle, 1916, p. 49; G. HABleH, Die Deutschen Schau
münzen... , t. I, 2, p. 105 ur. 735, Ta!. LXXXIX, 2; G. F. HILL, Medals
of lhe Renaissance, revised and enlarged by G. Pollard, Landen, 1978,
p. 109 Pl. 20, 8.

(63) J. DUVERGER, op. cil .. p.45-46, p. 109, doc. X, afb. IV; C. LOWENTHAL,
op. cil .. p. 82, doc. 13; E. F. BANGE, Die Kleinplaslik der Deutschen Renaissance
in Holz und Stein, Firenze. 1928, p. 61-62, Taf. 62.

(64) Ghislaine DE BOOM, Marguerite d'Autriche-Savoie, Paris-Bruxelles, 1935,
p.8I.
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Peter Harsdorfer behoorde tot een vooraanstaande en zeer vermo
gende Nurembergse patriciërsfamilie (65). Zulke families leverden de
leden van diverse raden waardoor in Nuremberg een politieke conti
nuïteit verzekerd werd. Velen kregen een humanistische opvoeding
aan Italiaanse universiteiten waardoor het kunstpatronaat in deze
stad floreerde. Door de aanwezigheid van een keizerlijk regiment
(tot 1524) en het veelvuldig bezoek van leden en gezanten van de
pauselijke en keizerlijke hoven, sloot Nuremberg eerst in 1525 aan
bij de Reformatie. De familie Harsdorfer bezat kopersmelterijen en
zilvermijnen. Haar leden bezetten belangrijke posten in stads
bestuur. muntwezen, diplomatie en financiële administratie van het
rijk.

In 1503 geboren zou Peter Harsdorfer in 1528 ongeveer 25 jaar
oud zijn. Waarschijnlijk moet de leeftijd op de penning aIs 25 gele
zen worden want de 0 is zeer klein en onduidelijk, zoals Habich
opmerkt. Het zou ook een 5 kunnen zijn zoals die van Margareta's
portretmedaillon (Pl. VIII, ur. 7).

Van het albasten model, dat zich vroeger in een Engelse privéver
zameling bevond, is geweten dat de legende onvolledig was (").
Waarschijnlijk vertoonde het zachte albast reeds zeer vroeg een
minieme beschadiging waardoor de gietpenningen een slecht lees
bare leeftijd vermelden. Een 17de-eeuwse portretgravure naar
deze penning vermeldt AET. 5VAE 20 Ao. 1528. (67) maar in het 18de
eeuws werk van C. A. Imhoof, waarin het model voorkomt, is de
legende reeds fragmentarisch.

Volgens B. Pick (68) zou deze penning gemaakt zijn door een
andere medailleur, naar een buste die Conrad Meit sneed van Peter
Harsdorfer. Dit is niet houdbaar omdat het schrift overeenstemt
met dat van Margareta's portretmedaillon. Bovendien werd albast
slechts zeer uitzonderlijk gebruikt voor penningmodellen en was het
één der geliefkoosde materialen van Meit. De penning vertoont qua
stijl en opbouw veel overeenkomst met het vroegere werk van Hans

(65) Karl Freiherr VON HARSDORF, Die Kupferhammer zu Enzendor{ bei Rup
prechlslegen, in Mitteilungen des Vereins {ür Geschichle der Stadt Nürnberg, 1958,
48, p. 26-50; Gothie and Renaissance Art... , p. 18, p.216, ors. 73, 77.

(66) C. A. [MHOF, op. cit.. p.375.
(67) Panzersche Sammlung, Deutsches Nationalmuseum, Nürnberg.
(68) B. PICI{, cal, cü., p. 40; B. PICl{, Feslgabe... , p.52.
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Schwarz (69), die veel Nurembergers afbeeldde. Deze kunstenaar
sneed echter na 1519 de legende niet meer in het model maar stem
pelde de letters in de nog niet verharde klei van de gietvorm.
Bovendien maakte hij uitsluitend houten penningmodellen.

ln 1528 werkte Meit reeds twee jaar aan het grafmonument te
Brou. Op 16 mei 1526 waren hij en zijn vrouw uit Mechelen ver
trokken met een voorschot van 100 pond voor de eerste vier maan
den van een werk dat contractueel4 jaren moest duren (70). Volgens
het contract moest de landvoogdes het marmer en albast leveren.
Bij zijn aankomst begon Meit onmiddellijk aan de albasten beelden
maar het marmer was pas in juli 1528 ter plaatse. Vit de brieven
van L. de Gleyrens blijkt dat geldgebrek de levering vertraagde (71).
Zeer waarschijnlijk moest Meit in die periode ook van zijn 'winkel
verkoop' leven want hij werd slechts in 1533 uitbetaald voor zijn
werk te Brou, door de testamentuitvoerders van Margareta (").
Albastresten waren er in overvloed en dit zachte materiaal liet zich
snel en gemakkelijk bewerken.

Het verband tussen Peter Harsdorfer en Brou is nog onduidelijk
maar dit dorp ligt nabij de stad Bourg-en-Bresse, enke1e tiental1en
kilometer ten oosten van de zeer drukke route naar het Zuiden!
Misschien was het èén der aanvoerders van Duitse vendels die
triomfantelijk de noordelijke Nederlanden verlieten, na de overwin
ning op Karel van Gelre en zijn bondgenoten, richting Spanje of
Italië. Vele telgen van adellijke of patriciërsfamilies namen immers,
na een korte militaire carrière die soms zeer vroeg begon, hun plaats
in binnen het keizerlijk apparaat. De keerzijde van de penning
wijst mogelijk in die richting. De tornooihelm op de voorgrond refe
reert naar de 'Gesellenstechen', steekspelen VOOT vrijgezellen, die de
patriciërs in Nuremberg en andere steden hielden, orndat in het
Heilig Roomse Rijk de tornooien enkel voorbehouden waren aan de
adel (73).

(69) Gothie and Renaissance ArL..., nrs. 213; G. HABICH, Die Deutschen Schau
münzen ... , nrs.111-117.

(70) .1. DUVERGER. op. cil., p.32, doc. XXXII.
(71) M. BRUCHET, Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, Lille, 1927,

preuve XCI.
(72) J. DUVERGER. op. cil .. doc. LV.
(73) B. THOMAS en O. GAMBER, I<atalog der Leibrüstkammer, 1. Teil: Der

Zeitraum von 500-}530 (Führer durch das Kunsthistorische Museum, 13), Wenen,
1976. p.133-176.
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De besproken groep penningen en medaillons vertoont de vol
gende kenmerken die compatibel zijn met het œuvre en de biogra
fische gegevens van Conrad Meit, zodat een toeschrijving aan deze
kunstenaar ernstig moet overwogen worden.

Porlrel: Het borstbeeld maakt door de korte nek een gedrongen
indruk en bestaat bijna steeds uit een hoofd in profiel op een fron
taal geplaatste borst (nrs.2, 3, 4, 6, 8).
De geportretteerde komt steeds uit de hoogste Habsburgs-Bourgon
dische kringen.

Slijl: Deze is ten zeerste verwant aan die van andere kunstwerken
welke uitgevoerd werden voor de hoven van Margareta van Oosten
rijk en Filips van Bourgondië. Jan Gossaert is de vermoedelijke
ontwerper van een aantal stukken (nrs. l, 3a, 4, 5, 6).

Legende: De legende komt voor in het Latijn (nrs.6, 7), Duits
(nr.8), Nederlands (nr.5) en Frans (nrs. 2,3,4,6). De Franstalige
legendes, die van 1516 tot 1520 voorkomen, vertonen relatief veel
fouten (nrs.2, 4).
Tot 1525 wordt het romeins alfabet gebruikt in de legende (nrs. 1, 3,
4, 5, 6) of vertoont ze enkele romeinse letters zoals de typische
gekrulde G (nr.2). De keerzijde van de vroegste penning (nr.l)
vertoont gotische uncialen en de laatste stukken uit 1528 (nrs. 7,8)
hebben een legende in romeinse uncialen.

Ornamenliek: Deze maakt een archaïserende indruk. De legende is
steeds tussen twee machinaal gedraaide cirkelboorden geplaatst. De
binnenste boord is meestal voorzien van supplementaire boorden
(nrs.3b, 3c, 4, 5, 6, 7, 8) en gotische ornamenten zoals een epicy
cloïde (nrs. 1, 3a) die het portret geheel of gedeeltelijk omkransen.
Dit portret komt steeds voor op een uitgediept vlak.

Maleriaal: Voor het model werd buks- of palmhout gebruikt
(nrs. 3a, 3b, 3c) en albast (nr.8). Waarschijnlijk zijn ook de andere
modellen (nrs. 1, 4, 5, 6, 7) in hout gesneden of in albast [nr, 2) zoals
blijkt uit detaillering en technische afwerking.

Voor het gieten van de penningen werd overwegend klokspijs
(nrs.4, 5) en brons (nr. 1) gebruikt.

Techniek: Alle stukken van de groep zijn het werk van een uitste
kend hout- en steensnijder die een technisch goed verzorgd model
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afleverde, maar het penninggieten, dat meestal onzorgvuldig
geheurde, overliet aan ambachtslui, zoals klokkengieters, die min
der ervaring hadden met kleine gietsels.

Voorkomen: Slechts één penning (nr. 5) komt op relatief grote schaal
voor. Twee penningen (nrs. l , 4) werden op beperkte schaal gepro
duceerd. Alle andere stukken zijn waarschijnlijk primair bedoeld
aIs kleinoden, dat er occasioneel enkele penningen van gegoten wer
den is een secundaire aangelegenheid.

Andere loeschrijvingen: In openbare en privéverzamelingen zijn nog
een groot aantal anepigrafe houten medaillons aanwezig, waaronder
heel wat zogenaamde damstenen, die zeer sterk verwant zijn met de
hier besproken en aan Meit toegeschreven groep (74). Stijl, milieu en
ontstaansdatum zijn echter niet voldoende criteria wanneer het
stuk geen legende heeft of niet gedocumenteerd wordt door archief
stukken.

Lijst van de illustraties en herkomst

Plaat VI
Nr.1. Sint-Niklaas, privé-verzameling (eigen foto).
Nf. 2. Leiden, Koninklijk Penningkabinet (G. HABICH, II, 1, p. ex IX, fig. 133).
Nr.4. Brussel, Koninklijke Hihliotheek, Penningkabinet (G. HAB1CH, II, 1,

p. ex IX, fig, 132).

Plaat VII
Nrc Sa. Parijs, Louvre (G. HABICH, Il, 1, p. CXIX, fig. 131).
Nf. 6. Parijs, Louvre (G. HABICH, II, 1, p. CXIX, fig. 134).

Plaat VIII
Nf.5. MunthandeI (Amsterdam, J. Sehulman, cal. 227, 22 mei 1956, nr. SOI).
Nf. 7. Wenen. Kunsthistorisches Museum (G. {-JABleH, l, 1, nr.736. Taf.

LXXXIX, 1).
Nf. 8. Engeland, privé-verzameling (G. HABICH, I, 1, nr. 735, Taf. LXXXIX, 2).

Plaat IX
Fig. 1. Utrecht, Historisch Museum (copie van onvindbaar origineel) (J. STERK,

O.C., fig. 49).
Fig. 2. Leiden, Koninklijk Penningkabinet (J. STERK, O.C., afh.48).
Fig. 3. Arras, Bibliothèque municipale de St. Vaast (J. STERK, O.C., afb.4).
Fig. 4. Tournai, Musée des Beaux-Arts (J. Gossaert genaamd Mabuse, nr.21).

(74) G. HABICH, Die Deulschen Schaumünzen ... , Pl. XC, 5, 6, Pl. XCII, 7, Pl.
XC III, 9, 10.












