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WALTER LOUWET EN Ivo SUETENS

EEN EXEMPLAAR VAN DE 'ORDE VAN RET
KRUIS VAN BOERGONDIË'(*)

(Taiel XX)

In onze uiteenzettîng over de 'Orde van het Kruis van Boergon
dië', gepubliceerd in 1971 C), kwamen wc tot besluit dat er, na de
slag van Tunis in 1535, mogelijk herdenkingspenningen verspreid
werden die later ten onrechte beschouwd werden als ordetekens.
Van deze penningen waren op dat ogenblik geen exemplaren gekend
en verschillende publicaties gaven uîteenlopende heschrijvingen en
afbeeldingen e).

(*) Met dank aan R. Fabri en Th. Pennernan voor hun deskundig advies.
(1) I. SUETENS. L'ordre de Barbarie dans les « Memoriaux l> d'Antoine de Succa

(Bruxelles, B.R. Ms Il. 1862), in BGEN, 8, 1971, p. 55-61.
(2) Franciscus MENNENIUS, Deliciae equestrium sine origines, statuta, symbola el

icones equeslrium sive mililaritun ortlinum, Co1oniae Agrippinae, 1613, p.
179-184; P. DAV rrr, Liste el origine de fous les ordres de chevalerie militaires e/
civils qui onl été institués par le.') papes et par les princes chrétiens jusqu'à la fin du
x V le siècle, in Les es/ais, empires el principauléz du monde, Paris, 1635, p. 67;
Ioseph MICHEL! y MARQUEZ, Tesoro militai de caoalleria antiqua y moderne modo
de armar caualleros, y professar, segvn las ceremonias de qualquier orden tnilitar .."'
Madrid, 1642, p. 94 a-b; Th. DE ROUCK, Nederlantllsche Herauld orte tractaai van
wapenen en poIilycken adel, Amsterdam, 1645, p. 188; P. DAN, Histoire de Barbarie
el de ses corsaires des royaumes, et des villes d'Alger, de Tunis, de Salé, & de Tripolq,
Paris, 1649, p. 158; Bernardo GWSTINIANO, Historie eronologiche della vera ori
gine di tutti gli ordini equesiri e di tutti reliqioni caualleresche, serie di tutti i prin
cipi Gran Maestri, crâini di dame e degli'in{edeli, eic. con le loro divise. Venezia,
1672, p. 361-363; Adriaan SCHOONEBEEK, Historie van aIle ridderlyke en krygsor
ders .. behelzende haar instellingen, plegtelykheden, gebruyken, uoomaamsle daden en
levens der Meeslers, nevens dessel{s Draqten, Wapens en Zinieekenen, Amsterdam,
1697, p. 288-289; J. HERMANT, Histoire des religions ou Ordres militaires de
l'Église et des ordres de chevalerie, Rouen, 1698, p. 361-362; Vincenzo CORONELLI,

Ordinum reliqiosorum in Ecclesia mililanli cataloqus, eorumque indumenta, ico
nibus expressa, aucius, nec non moderatus posteriori hae ediiione, Venezia, 1707;
Filippo BONANNI, Catalogo degli ordini reliqiosi della Chiesa militante e degli
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Aan de basis van onze bijdrage lag het manuscript De Succa uit
1602. Hierin komt de oudste beschrijvi-ng vergezeld van een teke
ning voor. Sindsdien dook de 'Orde van het Kruis van Boergondië'
op in een gro-ot aantal andere teksten ondanks het feit dat er nooit
een concreet element ontdekt werd dat het bestaan ervan kon
staven.

In 1977 wijdde de Koninklijke Bibliotheek Albert 1 een tentoon
stelling aan het manuscript De Succa maar de auteurs van de cata
logus e> grepen zonder meer terug naar de verwarde, niet gefun
deerde en dus misleidende beweringen van oudere publikaties.

Reeds kort na het verschijnen van ons artikel werd een ander
manuscript gesignaleerd waarîn de orde vermeld wordt. In dit zeer
belangrijke en tot nog toe onuitgegeven verlucht handschrift,

ordini equestri e militari, Roma, 1706-1711, p. 36-37; Hippolyte HÉLYOT, His
loire des ordres monastiques, religieux el militaires et des congrégations séculières de

und blûhenden Riiterorden. Nebsl einer Ûbersicht siimmtlicber Miliiôr- und <</;::::::

Cioil-Ehrenzeichen ... und einem Atlas mil beinahe 500 illuminirLen AbbildungenY8l
der Ordeninsignien, Weimar, 1841-1845, deel l, p. 133; W. MAIGNE, Abrégé ,::>~{~~~;
méthodique de la science des armoiries, suivi d'un glossaire des attribuls héraldiques, :<:}}~:~

d'un traité des ordres de chevalerie, el de notions sur les classes nobles, les anoblisse- :::}~{:~:~

menis, l'origine des noms de famille, les preuves de noblesse, les litres, les usurpalions:<:}}~
eL La législation nobilaires, Paris, 1860, p. 305; Pierre-André Pmoux DE:><?~~~~~~
MADUÈRE, L'Ordre de la Croix de Bourgogne, in Riuista Araldica (Roma), 1911, p.::>}~:}~:~:

635 en 1927, p. 223-224; Comte RUFFIN, L'Ordre de la Croix de Bourgogne, in<))~~{~~
Riuisia Araldica (Roma), 1911, p. 700; W. ZASTROW, Orden [ûr Tunis, in Schwed:::}}?~:~:~

und Spalen (Berlin), 15 februari 1943, s.p, ; Charles E. TREFZER, The Order of thei::::})~:~~:

Burgundian Cross of Tunesia, in The Medal Collecior, November 1966, p. 23-2T;::>}}~:~::
,',',' :;.0:

K.G. KLIETMAN, Crilical remarks 10 the hislory of the Order of the Burgundia!t:::::::::::::::::::
Cross of Tunesia, in The Medal Collecter, April 1967, p. 36. ,:><:}~{{'

(3) M. COMBLEN-SONKES en C. VAN DEN BERGEN-PANTENS, «Memoriën » vari(}~:~:}~:~j
Antonio de Succa. Calalogus van de lentoonsteUing, Brussel, 1977. deel 1, p. 19t(J~@~~~
(werd oak in het Frans uitgegeven). ::::<::::}::::::~:

Ijll
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gekend onder de naam Annales généalogiques de la Maison ... de
Meghem, wordt het ordeteken afgebeeld op enkele portretten, die
begeleid zijn door volgende teksten : Arnould de Meghem, escuyer Sr
de Chaudfontaine, chevalier de la Croix de Bourgoigne creé par l'Emp,
C. V. a Tunis aO 1535 e) en Jean de Meghem escuyer dici le viel,
Seigneur de Chaudfontaine fust aussy creé Ch/r. de la Croix de Bour
goigne par l'Etnp, Charte V a Tunis en barbarie (5). Over de ver
meende stichting van de orde wordt verder met geen woord gerept
en de afbeeldingen bieden evenmin nieuwe elementen. Waarschijn
lijk worden we hier geconfronteerd met de gebruikelijke beweringen
van vermeende ridders, beweringen die nooit van aard zijn om de
twijfels over het bestaan van de orde definitief weg te nemen.

Uit de Relacion ... , toegeschreven aan Don Luis d'Avila y Zunî
ga (6), weten we dat de keizer beloningen in geld en zelfs levenslange
pensioenen heloofde aan de krijgers die als eersten La Goleta zouden
binnendringen. Uiteindelijk maakten een tiental hierop aanspraak.
De keizer gaf aan zeven, met naam gekende milîtairen, sommen van
100 tot 250 dukaten, zeker geen onaanzienlijke sommen maar geen
ordeteken of herinneringspenning! Het lijkt ons inderdaad zeer
onwaarschijnlijk dat in de gegeven omstandigheden C). reeds enkele
dagen na de slag, een aantal exemplaren van een geraffineerd juweel
met ordeteken e) vervaardigd konden zijn,

Meer en meer zijn wij daarom tot de overtuiging gekomen dat
vooralleden van de lage adel, die in grote getallen aan de expeditie
hadden deelgenomen, 'aanspraken' maakte op de zogenaamde 'Orde
van het Kruis van Boergondië' omdat zij nooit konden hopen op een
plaats binnen de zeer prestigleuze 'Orde van het Gulden Vlies' (9).

Het idee van een herinneringspenning zou dus mogelijk ontsproten
zijn uit het privé-initiatief van een aantal edelen na hun terugkeer
in de Nederlanden. Dat een dergelijk initiatief de goedkeuring van

(4) Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert J, Ms III 712. voornamelijk fo

165-169, 173, 177, 190, 193 en 197.
(5) Arnould de Meghem overleed op 29 april 1539 en Jean de Meghem op 14

januari 1585.
(6) Relacion de 10 que succedio en la conquisla de Tunez y La Goleta, in Coleccion

de documentos inédiios para la historia de Espaiïa. l, Madrid, 1842, p. 182.
(7) A.G. CHOTIN. Histoire des expéditions maritimes de Charles Quinl,

Bruxelles, 1849, p. 148-194.
(8) SUETENS, art. cit., p. 56.
(9) De Orde van het Gulden Vlies telt slechts 50 ridders 1
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de keizer meedroeg Iijkt waarschijnlijk, maar over zijn concrete bij
drage of inbreng is niets geweten.

Ook een Vliesridder als Alfonso II d' Avalos, markies van Vasto,
liet een penning slaan am zijn roI bij het beleg van Tunis te herden-
ken. De penning, die Giovanni Cavino 'il Paduano' voor hem ver
vaardigde, is duidelijk geïnspireerd door de keerzijde van een sester-
tius van Vespasianus gewijd aan Judea capta. D'Avalos wordt
immers afgebeeld als bedwinger van La Goleta CO) terwijl het prot- ......:.:
serige opschrift Aîrica capta elke twijfel moet wegnemen. ...

Een andere deelnemer aan de veldtocht, Melchior von Ow, liet in
1540 een prachtige penning vervaardigen, die vrij algemeen aan
Hans Kels <t1566/67) wordt toegeschreven ('1). Naast het hoofd van .<::r
von Ow onderscheidt men een ruitvormig object met het Boergon-:<J
disch stokkenkruis en het woord Barbaria. Het oogje van het object········
zou er kunnen op wijzen dat hier een draagpenning afgebeeld is die .

(10) P. B. Cor-r, N alional Gallery of Art. Washinglon. Ren aissance Bronzes:
Statuettes, Relie{s ans Plaquettes, Medals and Coins {rom the Kress Collection,
Washington, 1951, nr 388.

(11) G. HABleH, Die deulschen Schaumûnzen des XVI. Jahrhunderls. J, 1, Mün-
chen. 1932, p. 115, nr 786, Tafel XCV 1II, 2. .

(12) Claude Roelandt uit Schaarbeek, die wij oprecht danken om dit uniek
document te hebben mogen bestuderen en publiceren.

(13) Jean Joseph Camille Ghislain Cassart (0 Anderlecht 17 juni 1908 - t Door-.
nik 21 mei 1991), conserva tor van de kathedraalscha t (1957), titulair kanunnik
van de kathedraal (1972), aartsdiaken van het kathedraalkapittel (1977) en '10or':'
zitter van de 'Société royale d'histoire et d'archéologie de Tournai' (1976). Zijn
bibliografie verscheen in de Mémoires de la Société royale d'histoire eL d'archéologie
de Tournai. 4, 1983-1984, p. 11-23.
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Waar en hoe kanunnik Cassart deze, tot op heden, unieke penning
verwierf kon niet meer achterhaald worden.

Na grondig technisch onderzoek, waarbij vanzelfsprekend ook het
advies van collega's ingewonnen werd, zijn we ervan overtuigd dat
dit exemplaar vervaardigd werd tijdens de eerste heIft van de 16de
eeuw. De studie van diverse stilistische aspecten brengt ons tot
dezelfde conclusie.

Bij de beschrijving van de penning beschouwen we de figuratieve
zijde als voorzijde. In dit opzicht wijken we af van ons vorig artikel.

Voorzijde: een naakte Mercurius staat, in vooraanzicht, op een
rots. Hij draagt een gevleugeld hoofddekseI en wendt het hoofd naar
rechts. Over de geheven linkerarm hangt een mantel die achter de
rug en over de rechterschouder en -arrn gedrapeerd is en bijna tot op
de bodem reîkt. In de rechterhand houdt hij een mercuriusstaf. Hij
is geflankeerd door bet gegraveerde jaartal 15 - 35. Rondom loopt
een boord in gerekte ruitvorm, bestaande uit vier S-vormîge krullen
die samengehouden worden door renaissance-ornamenten (14).

Keerzijde : een vuurslag geplaatst op een Boergondisch stokken
of Sint-Andrieskruis : tussen de armen van het kruis telkens een gen
ster; boven, links, rechts en onderaan BAR / B 1A / RlA. De voor
stelling is gegraveerd. Het kruis is rood geëmailleerd en de legende
zwart. Rondom loopt een boord van betzeIfde type als op de
voorzijde.
Verguld zilver, 35,2 mm x 29,3 mm, bovenaan een draagoog van 8
mm.

Het draagteken is in verloren-wastechniek gegoten en vervolgens
bijgewerkt. Er werden geen vijlsporen op aangetroffen.

De combinatie van giet-, graveer- verguld- en emailtechniek werd
gedurende de ganse 16de eeuw gebruikt bij het vervaardigen van
j uwelen, penningen, kruisen enz. De brodsies van de stadspij pers van
's Hertogenbosch zijn hiervan uitstekende voorbeelden C5

) . Ze wer
den in 1528/29 vervaardigd door een zilversmid die als meesterteken
een schildje met een bij gebruikte. In 1612/13 werden ze hersteld

(14) Zulke 'sirapwork-frames' treft men aan in F.S. MEYER, Meyer's Harulbook
of Ornamenl, Leiden, 1987, (lste ed. 1894).

(15) 's Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, inv, 7102-7103 en twee onge
nummerde exemplaren in bruikleen van de gemeente 's Hertogenbosch; A.M.
Koldeweij, ln Buscoducis 1450 1629. Calalogus van de LenLoonsLelling, 's Hertogen
bosch, 1990, p. 60-61, nrs 18a-b.
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door zilversmid Aert van Muers. In vergelijking met het draagteken
van de 'Orde van het Kruis van Boergondië' zijn de stukken van 's
Hertogenbosch niet alleen vier maal groter maar ook veel geraffi
neerder.

De eerder nonchalante gravure van de legende op de keerzijde
van de ordetekens wijst volgens ons op een relatief grote en serierna
tige produktie, zoals b.v. ook bij gildepenningen uit dezelfde periode
kan vastgesteld worden. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat
we daarom meer belang moeten hechten aan de verhalen omtrent de
verlening zoals enkele oudere auteurs met inbegrip van de Succa
vertellen allen syn ede/en die by hem uiaren ... zyn ooornaamste
officieren syne besie ede/en enz. ('6).

De penning maakt dus een eerder bescheiden indruk maar men
mag daarbij niet nit het oog verliezen dat hij aangemaakt werd kort
na een gigantische veldtocht, die zowel VOOT het rijk als voor de

,','·..·.·i~~~~~.
deelnemende adel een zware financiële aderlating betekende. ,',' ......,.....

Het bestudeerde exemplaar bezit een tamelijk groot draagoog en
op de tekening in de Succa 's handschrift hangt een gelijksoortige .
penning met een dergelijk draagoog aan een kruisvormig juweel dat
bekroond wordt met een lauwerkrans. Naar onze overtuiging heeft
de Succa dit exemplaar zelf gezien, De argumenten hiervoor werden
door ons reeds in 1971 uiteengezet ('7). Op dit ogenblik is het echter ><:{~~::::::

onmogelijk uit te maken of de penning geconcipieerd werd als een
onderdeel van een groter juweel of dat de rest van het juweel op de
tekening een latere toevoeging is. Beide mogelijkheden komen in
aanmerking wanneer men het ordeteken vergelijkt met de rijk geva-
rieerde produktie van Gnadenpfennige van de hand van Duitse
medailleurs en edelsmeden ('8).

Vanuit stilistisch standpunt vertonen de broâsies van 's Hertogen-
:::::: :~~:::::::?:::::

~:~:i~::: i:v~~:e:::.h~:~:::~~:;~:,P ~l~~:::~:~:~i~; .••••••••••• ::·::::11

~;Ji;~;È~~;?JI~~~~f~~Jif~~1~;~~~~~~~;~~~:~~~ljlll
(16) Zie voetnoot2.::?@@~~~@
(17) SUETENS, arl. cii., p. 59. .::::~::::::::::::::::::

Lei~~~g~'19~~~N:RG~::::::E~e~a~~~:~ei;~d~i:e:es::il ~n~ül:~h::,h~~~~~erls, ... 1·:::~~~jjjjjj~~~~~~~:
,::::::::::~:::::::::::~::

·••.·:jjjj:mJl~~~:
•••• ::::~]~~tI~~~~~~~
:::::::::::::::::::::::~:'

•••:<~t~~~~Ifl~
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Een goed vergelijkbare omlijsting en gegraveerde 1egende treft
men aan op de cartouche of het juweel in de rechterhand van een
onbekende man op een schilderij van Jan Gossaert (1478-1532) ( 9

) .

A. Dekker eO) toonde aan dat hier zeer waarschijnlijk Janus
Secundus afgebeeld werd en dat het schilderij stamt nit de periode
1530-1532 toen Secundus de bescherming genoot van Mencia de
Mendoza, echtgenote van Hendrik III van Nassau, heer van Breda.
In die tijd woonden beiden nog in hun paleis te Brussel omdat hun
kasteel te Breda nog in aanbouw was. Dit vergelijkingsmateriaal
steunt onze overtuiging dat het ordeteken weI degelijk kort na de
slag van Tunis vervaardigd werd en niet later zoals b.v. het
beroemde lampetstel met 'De verovering van Tunis door Karel V in
1535' el), een meesterwerk van de zilversmeedkunst uit de periode
1558-1559. Bovendien lijkt de kans groot dat het ordeteken afkom
stig is uit het atelier van een Brussels zilversmid.

Naar welk - antiek (?) - voorbeeld Mercurius ontworpen werd,
konden we niet achterhalen. Mogelijk deed de zilversmid hiervoor
beroep op een wasboetseerder of een medailleur. Misschien heeft hij
de Mercuriusfiguur gewoonweg nagegoten van een bestaande pen
ning of plaket, een praktijk die vaak werd toegepast.

De betekenis van de Mercuriusfiguur is gemakkelijk te verklaren.
Zij verwijst naar het IOde uur van 22 juli 1535, het uur waarin
Tunis veroverd werd. Sinds de Oudheid plaatsen astrologen de
zeven, toen gekende 'planeten' in een reeks : Saturnus, Zan, Maan,
Mars, Mercurius, Jupiter en Venus e2

) . Deze 'planeteri' werden
gepersonifieerd door goden die niet alleen daggodheden - vandaar
onze namen voor de weekdagen : zaterdag, zondag enz. - maar oak
uurgodheden waren. Het eerste uur van elke dag werd geassocieerd

(19) Kassel, Staatlichen Kunstsammlungen. Van het portret zîjn nog andere
replieken gekend, vergelijk met Jan Gossaert genaamd Mabuse. Catoloqus van de
tenioonstellinq, Rotterdam, 1965, p. 210-212, nr 37.

(20) A. M. M. DEKKER, Janus Secundus (1511-1536), Nîeuwkoop, 1986, p. 39,
44, 50, 80 en afbeelding ô.

(21) Ziluer uit de Gouden Eeuw van Antwerpen. Catalogus van de ienioonstellinq,
Antwerpen, 1988, p. 93, nr 40; Leon VOET, De Gouden Eeuw /Jan Antwerpen,
Antwerpen, 1974, p. 216-217.

(22) Petrus BEAUSARDI, Annuli asironotnici usus, Lovanii, 1553, p. 12-13,
113; F. HOLL, C. HEZOLD, W. GUNDEL, Stemqlaube und Stemdeuiunq. Die Ge
schichie und das Wesen der Astrologie. Darmstadt, 1977. p. 60, 66, 163, 178; S.J.
TESTER, A History of Western Aslrology. Woodbridge & Wolfeboro, 1987. p. 4;
ASBOGA, Handbuch der Asitomaqie, Berlin, 1981, p. 55-59 en 84-86.
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met de betrokken daggodheid. Voor de andere uren werd de plane
tenreeks meerdere malen doorlopen. Omdat 22 juli 1535 een maan
dag was, werd het eerste uur geassocieerd met de Maan zodat het
IOde uur aan Mercurius gewijd was. Vanzelfsprekend waren er meer
dere uren van Mercurius zodat een dergelijke tijdsaanduiding ver
warrend kan zijn maar in eerst instantie ging het om de astrologi
sche invloed van bepaalde goden of planeten op allerlei gebeurtenis
sen.

Hopelijk werpt deze bijdrage, door het publiceren van het eerste
geïdentificeerde exernplaar van de draagpenning van de 'Orde van
het Kruis van Boergondië' en het formuleren van een aantal werk
hypothesen, iets meer licht op deze obscure orde die oak wei eens
'Orde van Barbaria' genoernd wordt.

SOMMAIRE

On trouve dans plusieurs publications la description et la reproduc
tion d'un insigne honorifique qui fut distribué dans la petite noblesse en
souvenir de la bataille de Tunis en 1535.

Un exemplaire de cet insigne a été retrouvé, il y a quelques années,
dans une collection privée. À en juger d'après le style et la technique,
cet objet a dû être réalisé très peu de temps après la bataille. Peut-être
même ne s'agit-il que du fragment d'un bijou de plus grande dimension.






