
Een merkwaardige , vergeten, herinneringsmedaille
uit 1877.

Opruimen in het huis Janssens heeft soms zijn goeie kanten.

Bij het controleren van de kasten in de Vlaamse zaal van de
huis Janssens vonden we in een kast die op het eerste zicht
leeg scheen te zijn, in een hoekje een medaille met tot onze
grote verwondering, een buste van Gerard Mercator, en
aangeboden aan de oudheidkundige kring van het Land van
Waas door de Rupelmondenaren.

In het verslag ”over den toestand van den oudheidkundigen
kring van het Land van Waas gedurende het dienstjaar 1876-
1877” lezen we naast de vermelding van de inrichting, in het
nieuwe stadhuis, van een zaal waar de verzamelingen van de
kring kunnen tentoongesteld worden, een verwijzing naar
het overhandigen van een bronzen medaille door de
gemeente Rupelmonde aan “den oudheidskundigen kring van
het Land van Waas”.

“De gemeente Rupelmonde heeft nogmaals met plechtige betooging de
verjaring van het inhuldigingsfeest van Mercator’s standbeeld willen
herinneren. Ter dier gelegenheid heeft zij eene bronzen medalie laten
vervaardigen waarvan een exemplaar geschonken werd aan al de
maatschappijen van muziek en koorzang die het herinneringsfeest
hielpen opluisteren. Die medalie werd ook aan onzen Kring behandigd. Zij
draagt aan de eene zijde het borstbeeld van Mercator, en, op de keerzijde,
de wapens van Rupelmonde.

Die herhaalde betoogingen bewijzen dat de gedachtenis van Mercator
immer in eer blijft onder onze bevolking, en dat de Kring aan het
algemeen gevoelen heeft beantwoord, toen hij, in 1871, het standbeeld
van den beruchten Waasschen aardrijkskundige inhuldigde.”



Op de voorzijde zien we een links gedraaide buste van Gerard
Mercator, met langs de rand GEERAARD MERCATOR
1512-1594, op de keerzijde langs de rand boven
RUPELMONDE met daaronder het gekroond wapenschild van
de gemeente Rupelmonde.

Op de zij-rand staat volgende tekst:

DE RUPELMONDENAAREN AAN DEN
OUDHEIDSKUNDIGEN KRING VAN HET LAND VAN WAAS
* 1877 *

Het gaat hier niet over een bronzen exemplaar maar om een
exemplaar in koper met een diameter van 53 mm.
De initialen F.B. verwijzen naar de medailleur.

F.B. of …..





In de medaillecollectie van het Van Crombrugghe’s
Genootschap-Liberaal Archief (VCG 35) vinden we een
gelijkaardige medaille, maar met vermelding TURNFEEST 16
MEI 1897 onder het stadwapen van Rupelmonde.

We kunnen hier dan ook uit besluiten, dat de gemeente
Rupelmonde de medaille jarenlang heeft gebruikt en dat er
nog andere gelijkaardige moeten bestaan.

Het terugvinden van deze medaille in dit Mercatorjaar 2012
is voor de KOKW dan ook een hele verrassing.

Bij navraag bij de vrienden van Rupelmonde, bleek dat ook
zij geen weet meer hadden van het bestaan van deze
“medalie“

Eddy Maes


