
Het nieuwe ereteken  van de Hoge Gilderaad der Kempen 2.020 

Naar aanleiding van de voorlegging van het nieuwe ontwerpreglement van innerlijke orde (RIO) van 

de HGK, hebben een aantal gilden over het nieuwe ereteken bijkomende vragen gesteld. 

We hadden dit uiteraard graag in een open vergadering aan u voorgelegd, maar de huidige Covid-

maatregelen verplichten ons tot een meer onpersoonlijke benadering. 

De stock van de eretekens, zoals we die reeds lange tijd bij de HGK kennen, diende vanaf 2021 

aangevuld te worden.  Gesprekken bij onze vaste leverancier leerde ons dat de matrijzen voor de 

vogels en de broches dringend aan vernieuwing toe waren.  Door de oude matrijzen nog verder te 

gebruiken zou de kwaliteit van de eretekens nog verder achteruit gaan.  

De aanmaak van nieuwe matrijzen zou neerkomen op een uitgave van 4.790,00 €. Daarnaast zouden 

de eretekens nog eens aangemaakt moeten worden. De kostprijs van deze operatie zou dus erg hoog 

oplopen. 

Aangezien er ook regelmatig opmerkingen werden gemaakt over de huidige papegaai, besloot de 

Wet na lange discussie voor volgende uitgangspunten: 

- eenzelfde ereteken voor alle gildeleden, zorgt voor een kostenbesparing omdat er slechts 

één matrijs dient aangemaakt te worden  

- eenzelfde ereteken voor alle gildeleden, ongeacht van welke sekse deze zijn, garandeert 

daarnaast de gendergelijkheid  

- het hoofdzakelijk gebruik van het edelmetaal ‘zilver’ sluit volledig aan bij de traditie van de 

(Vlaamse) schuttersgilden 

Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen over de ‘oude’ vogel (niet mooi, slechte kwaliteit, …), 

werd in de inventaris van het gildezilver opgezocht hoe een “papegaai” in de loop der jaren werd 

afgebeeld. Zoals u weet is een koningsvogel geen echte papegaai maar lijkt deze meer op een 

(Vlaamse) gaai met kenmerken van een papegaai (krombek en klauwen). Een lid van de Wet heeft 

een ontwerp uitgetekend en voorgelegd aan de Wet.   

Met de drie bovengenoemde uitgangspunten is een overleg gehouden met onze huisleverancier van 

de eretekens en daarbij kwam deze al snel met het voorstel dat hij nog een ongebruikte (lees ‘gratis’) 

matrijs had liggen van een klein schildje. Samen met de papegaai aan een ketting en één of meer 

schildjes kan zo een ereteken uitgebouwd worden dat refereert naar de koningsbreuk, namelijk een 

metalen halsketting met centraal op de borst een papegaai; aan de papegaai kan een schild worden 

gehecht en de ketting kan verder uitgebreid worden met één of meer schilden. 

Op basis van dit principe is het nieuwe reglement voor het uitreiken van de eretekens verder 

uitgewerkt. Hiervoor verwijzen we naar artikel 106 en volgende van het nieuwe RIO. 

Dus, we stellen voor om vanaf 2021 alle gildeleden eenzelfde ereteken te geven. De basis is een 

zilverkleurige papegaai aan een zilverkleurige ketting. De papegaai is gemaakt van de metaallegering 

‘alpaca’; dit wordt in de volksmond ook ‘Duits zilver’ genoemd.   

De ketting is van roestvrij staal.  De schildjes zijn ook geslagen uit alpaca en ze worden iets opgebold. 

Deze schildjes worden verder nog gegraveerd met het logo van de HGK, alsook met de naam van de 

begunstigde en de reden van uitreiking van het ereteken. 

De Wet van de HGK is van mening dat dit nieuwe ereteken veel mooier oogt dan het oude ereteken 

en dat alle gildeleden dit ereteken graag zullen willen dragen. 



De aanmaak van de eretekens blijkt daarenboven nog iets goedkoper te zijn dan de vorige eretekens 

(papegaaien en broches). 

De eretekens die vroeger werden uitgedeeld mogen uiteraard door de gildeleden gedragen blijven 

worden.   

Artikel 109 van het nieuwe RIO bepaalt de overgangsmaatregel voor gildeleden die reeds een 

ereteken hebben ontvangen. 

Hieronder vindt u een afbeelding van het ereteken met aangehecht schild. 

 

 

De vogel heeft een grootte van 55 mm (afstand van snavel tot staart).  

De ketting is geschikt om meerdere schilden te dragen die aangehecht worden met een zilveren 

karabijnslotje. Door deze meerdere schilden toe te voegen verkrijgen we het idee van een breuk en 

sluiten we daarmee volledig aan bij de tradities en gewoonten van de historische schuttersgilden van 

de Kempen. 

We hopen dat iedereen de nieuwe eretekens met de nodige trots wil dragen.  

 


