
Dag iedereen,

Kennen jullie eigenlijk mijn volledige naam? Die is eigenlijk Maria 

Rosalia Odrada Van Dingenen. Maar iedereen noemt me dus 

Mieke. Maria is mijn echte voornaam. Rosalia en Odrada zijn 

mijn 2de en 3de naam. Ik heb dus drie voornamen in totaal. 

Mijn familienaam is Van Dingenen. Ik heet dus anders dan mijn 

grootmoeder “Maria Rosalia Van Vlerken”. Hoe zou dat komen, 

denk je?

Weet je wat Van Dingenen betekent? Het is eigenlijk afgeleid van 

een plaatsnaam in Duitsland: “Dingen”. 

Mijn overoveroverovergrootouder was dus misschien een 

Duitser, en toen kregen zijn kinderen de familienaam Van 

Dingenen. 

Grappig trouwens, Van Vlerken is afgeleid van het woord 

“vlerk”. Dat betekent “een ongemanierd iemand”. Wat zou mijn 

overoveroverovergrootouder uitgestoken hebben?

Maar genoeg over mij. Nu jullie meer weten over mijn familie, is 

het tijd om eens naar jullie familie te kijken.

Mieke

Brief van Mieke (inleiding)

Les 4



Hallo allemaal,

Mijn papa is erg trots op het “wapenschild” van zijn 

familienaam. Weet je wat een wapenschild is?

Een wapenschild is een tekening die symbool staat voor een 

familie of een groep mensen. Door de tekening op hun schild 

of vlag te plaatsen, lieten koningen en ridders zien tot welke 

familie ze behoorden. Elke familie kan een wapenschild 

hebben als hij dat wil, maar niet elke familie heeft er een. 

Er zijn dan ook strenge regels rond wapenschilden.

Je kan geen wapenschild gebruiken dat al bestaat. Je 

mag ook niet zomaar dieren, kleuren of speciale symbolen 

gebruiken. Die hebben allemaal hun eigen betekenis. 

Proberen jullie graag eens zelf een wapenschild te maken? 

Mieke
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Wapenschild familie Van Dingenen

Les 4

- Kleuren: goud en azuur – luxe, slim, eerlijk (ook de kleuren van Gemeente Balen).
- Andreaskruis (X): Dit teken werd door mensen gebruikt als bescherming tegen het 

kwade, boze geesten, demonen en onheil. Het komt ook voor in het wapenschild 
van de gemeente Balen en verwijst naar de patroonheilige Sint-Andreas. 

- Bloemen en Bij – Mooi, liefde en goede werkers.
- Spreuk: ‘Per ardua ad astra’ ofwel ‘De top is slechts bereikbaar als er moeilijkheden 

overwonnen worden’.
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Wapenschilden 
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goud sabeo azuur keel sinopel

Een ouderwets Duits 
schild. Het is eerder 

decoratief dan 
heraldisch verantwoord

Pools schild Schild uit de Nieuwe 
Wereld. Het wordt vooral 

in Brazilië gebruikt.

Een in spanje, 
Vlaanderen en 
Portugal veel 

gebruikt schild

Typisch 
Italiaans schild

Zwitsers schlid Engels Schild

Ouderwets  
Frans schild

Modern Frans 
schild

Schild van een 
gehuwde vrouw

Ruitvormig 
schild van een 

ongewhude vrouw
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Werkblaadje

Maak zelf je eigen wapenschild! 

1. Kies een schildvorm. Welke vorm vind je mooi of past er bij jou?
2. Verdeel je schild in twee delen. Bijvoorbeeld door een verticale, schuine of horizontale 

lijn te trekken.
3. Geef kleuren aan je schild. Kies per vak in je schild een metaalkleur en/of een andere 

kleur uit die je graag ziet of die bij jou past.

Je kan één van deze twee metaalkleuren kiezen:
• GOUD: GEEL SLIM, LUXE
• ZILVER: VRIENDSCHAP
 
En één van de volgende kleuren:
• BLAUW: SLIM, EERLIJK
• ROOD: DAPPER, MOEDIG
• GROEN: BLIJ
• ZWART: STERK
• PAARS: TROTS
• BRUIN: EERLIJK

4. Plaats een tekening in elk deel van je schild.
• Aan de ene kant teken je een teken dat goed bij jou past: je goede eigenschappen, 

een talent van jou, een dier waarmee je jezelf vergelijkt…
• Aan de andere kant teken je een figuur die bij je familie past: de betekenis van 

je familienaam, een kenmerk dat typisch is voor je familie, een symbool voor je 
woonplaats…

Hieronder vind je wat inspiratie:
• BEER: KRACHT
• EENHOORN: MOEDIG - DAPPER
• DRAAK: BESCHERMING - KRACHT
• LEEUW: MOED - DAPPER
• PAARD: SNEL
• BIJ: GOEDE WERKER
• DUIF: VREDE
• BLOEM: MOOI - LIEFDE

5. Verzin een spreuk die bij jou past, ja kan die spreuk erbij schrijven. Enkele voorbeelden 
zijn: durf denken, de waarheid zal overwinnen, altijd liefde…

6. Je kan je schild nu nog verder afwerken door bijvoorbeeld iets bij je schild te plaatsen: 
een helm, vleugels, een krans…


