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EEN NIET AllEDAAGS ERETEKEN

Het verlenen van eretekens is in ons land heel gewoon. Wij kun
nen eretekens aIs volgt indelen : nationale orden en eretekens j

provinciale en eretekens verleend door steden en gemeenten ter
wij look onze bisdommen, onze verenigingen en federaties rijk
zijn aan eigen eretekens.
De door steden en gemeenten verleende eretekens komen het minst
voor.
Het hieronder afgebeelde ereteken is van zilver en weegt 66
gram ; het meet 84 x 96 mm, ringoog inbegrepen. Vermoedelijk
was het bijhorend lint in de kleuren van de stad Mechelen, name
lijk rood-geel.
In fei te bestaat het ereteken ui t twee delen : een vierkantig
kader en een ronde penning van 50 mm diameter met op de voorzij
de het gehelmd wapenschild van de stad Mechelen, omgeven door
twee schildhouders en een banderol met de stadsleuze "IN FIDE
CONSTANS" ; in de afsnede de naam van de graveur : J. WIENER.
De keerzijde toont twee in elkaar gevlochten eike- en lauwertak
ken waarin op zes lijnen de gegraveerde tekst :

à Monsieur

A. JANSSENS

membre du

Een huldeblijk onder deze vorm komt betrekkelijk weinig voor.
Vooral de vierkante omlijsting is weinig gebruikelijk.
Een beloning voor vij f en twintig j aar trouwe dienst bij de
Mechelse vrijwillige brandweer.
Al is een dergelijk ereteken tamelijk zeldzaam, belangrijk is
de persoon aan wie het ereteken verleend werd.
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Opzoekingen brachten aan het licht dat AUGUSTE JANSSENS het
daglicht zag te Mechelen op 14 december 1835. Zijn ouders wa
ren François Janssens en Anne Struijven.
Uit het bevolkingsregister blijkt dat het gezin Janssens zeven
kinderen telde, namelijk vier zonen en drie dochters.
Van beroep was Auguste Janssens houtdraaier, in dienst van de
stad Mechelen. Hij huwde niet en woonde zijn ganse leven in
de Bruul.
Sinds heugelij ke tij den beschikt de stad Mechelen over een
vrijwillige brandweer, waarvan Auguste Janssens reeds sedert
19.12.1855 deel uitmaakte, dus v66r dat men op 25 juni 1859 het
korps opnieuw inrichtte.
Voor zijn trouwe dienst bij de brandweer is Auguste Janssens
nog bij andere gelegenheden beloond geworden : op 6 augustus
1890 met de zilveren burgerlijke medaille en op 25 juni 1896
droeg het stadsbestuur van Mechelen, op voorstel van de brand
weer,hem voor om het kruis van tweede klasse te bekomen. Ver
moedelijk bekwam hij dit ereteken, al is dit niet in het stam
boek van de brandweer ingeschreven.
In hetzelfde stamboek van de brandweer en nog andere dokumenten
lazen wij nog dat Auguste Janssens bevorderd werd tot brigadier
en korporaal ; dit laatste met volgende vermelding : "In dienst
van den heer doktor" 1 waarui t wij kunnen af leiden dat Auguste
Janssens de hulp bij eerste ongevallen aankon.

In een van de vele geraadpleegde archiefstukken konden wij ook
het handteken van Auguste Janssens terugvinden, bewijs dat hij
schrijven kon en dus een zekere schoolopleiding genoten had.
Het stamboek van de vrijwillige Mechelse brandweer, register
blad voor Auguste Janssens beslui t met "Décédé le 17 Décembre
1901 11

, tevens het bewijs dat hij op zes en zestig jaar nog in
dienst was bij de brandweer.
Mijn dank voor hun medewerking aan de heer H. Installé, stads
archivaris, de Mechelse Brandweer en mijn numismatische vriend
de heer Karel Dalle.
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