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Betekenis van kleuren 

groep Heraldische 
naam 

Gebruikelijke 
naam 

Symbolische 
betekenis 

Voorbeeld 

Officiële kleuren azuur of lazuur blauw wetenschap, waarheid 

 

keel rood moed, opoffering 

 

sinopel groen mildheid, hoop 

 

sabel zwart gevaar, kracht 

 

Niet algemeen 
erkend[2] 

purper purper waardigheid 

 

oranje oranje waarheid 

 

bruin bruin macht 

 

Overige natuurlijke kleur 

  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldic_Shield_Azure.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldic_Shield_Gules.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldic_Shield_Vert.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldic_Shield_Sable.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldic_Shield_Purpure.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldic_Shield_Orange.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldic_Shield_Tenn%C3%A9.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldic_Shield_Natural.svg
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groep Heraldische 
naam 

Gebruikelijke 
naam 

Symbolische 
betekenis 

Voorbeeld 

Metalen 
of tincturen 

goud of or goud of geel wijsheid, rijkdom 

 

zilver of argent zilver of wit trouw 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wit
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldic_Shield_Or.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heraldic_Shield_Argent.svg
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Betekenis dieren 
Symbool 
  

Betekenis 

Adelaar 

  
macht en heerschappij, zonnedier 

Anker Chr. symbool, betekenis: hoop. Tevens scheepvaartembleem 

Balk hechtheid, steun, kracht, sterk van karakter 

Bloem symbool van het leven 

Bok taaie weerstand, behendigheid, snelheid, scherpzinnigheid 

Boom Eenheid 

Burcht Verdediging 

Bijenkorf Vlijt 

Bijl Werkzaamheid en vlijt 

Drieberg teken van grondbezit, tevens reinheid, aanhankelijkheid 

Druiventros Wijnbouw, vruchtbaarheid, overvloed 

Duif 
  

Vrede, verzoening, eenvoud, onschuld en zuiverheid. 

Eenhoorn Dapperheid, strijdlust 

Eikel Bosbezit 

Everzwijn Vrijheid, ongebreidelde kracht 

Gans Waakzaamheid 

Granaatappel vruchtbaarheid en eensgezindheid 

Griffioen Scherpzinnigheid en overleg 

Haan Waakzaamheid 

Haas Snelheid, vruchtbaarheid 

Halve adelaar (of Friese adelaar) rechtssymbool 

Hand (voorkomend uit een wolk) kracht, trouw, vlijt, onschuld 

Hart zuivere rechtspraak, ook recht op vrije jacht 

Hoefijzer magische kracht, geluk (bijgeloof) 

Hond waakzaamheid, trouw, aanhankelijkheid 

Hoorn overvloed, rijke zegen en onvergankelijk geluk 

Horens ossen- of buffel: als helmteken: doodsverachting, strijdlust, kracht 

Hulst Boetvaardigheid 

Jachthoorn kenteken van de jacht en van roem 

Kaars Het tijdelijke 

Keper (of chevron) hechtheid, steun, kracht 

Klaverblad oprechtheid, hoop, maar ook weidebezit 

Knol groeikracht, levenskracht 

Koe kracht, dienstbaarheid 

Kookpot Gastvrijheid 

Krans (blader- of bloemen) vreugde, eer en trots 

Kruis (ruim 800 soorten) symbool van het Christelijk geloof 

Lam zachtmoedigheid en geduld, reinheid en onschuld 

Leeuw Dapperheid en moed 

Lelie (Franse) Maria-symbool, onschuld, reinheid, onthouding 

Lindeboom tederheid, zachtheid, bekoorlijkheid 

Meerblad (plompeblad) waarheid en trouw 

Melusine (zeemeermin met dubbele staart) moederliefde, maagdelijkheid 

Merlet (vogeltje zonder snavel en poten) de goede klank van een eerbare naam 

Molenrad Maalrecht 
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Molenijzer Oud rechtssymbool 

Morenkop verblijf in de tropen, slaven, kruistochten 

Mossel pelgrimage, verre reizen, zwijgzaamheid 

Mijter Geestelijke macht 

Notenboom Onschuld 

Oester Stilzwijgendheid 

Olijftak vredesembleem, ook smart en beproeving 

Ooievaar vrede en geluk van het huis 

Os / stier Oerkracht 

Paal Karaktersterkte 

Paard snelheid, kloekheid, uithoudingsvermogen 

Pauw verheerlijking en opstanding, ijdelheid, overvloed 

Pelikaan opofferende moederliefde 

Ploeg Landbouwembleem 

Poort openhartigheid, gastvrijheid, zekerheid 

Pijl snelheid, behendigheid 

Raaf moed, grote begaafdheid 

Rad rollend geluk 

Ram geduld, verzoening, gematigdheid 

Ramskop weiderecht van schapen 

Riet leergierigheid en gedweeheid 

Ring Eeuwigheidsymbool 

Roos jeugd, schoonheid, lieftalligheid, liefde, vreugde, onschuld 

  witte roos = vreugde 

  gouden roos = roem, 

Ruit rechtssymbool; de ongelijkheid van het aardse 

Ruiter Deugdzaamheid 

Schaar beroepswapen (meestal kleermaker) 

Schapenschaar Weiderecht 

Schelp (St.-Jacobs-) pelgrimage, zwijgzaamheid 

Slang veldheerschap, roem, list, leven en dood 

Sleutel vertrouwen, zwijgzaamheid, dienstwaardigheid 

Ster geluk, heil, ook Maria-symbool, leid-ster leiding 

Tak standvastigheid, ook: 'wijde vertakking in de familie' 

Tulp voorzorg, behoorlijkheid 

Uil wereldlijke wijsheid 

Vierblad Geluksteken 

Vis Matigheid 

Vos slimheid, sluwheid 

Vuur reinheid, zuiverend element 

Wassenaar (maansikkel) veranderlijkheid 

Weegschaal gerechtigheid, matigheid, gelijkheid 

Wereldbol het de wereld overwinnende Christendom 

Wijnstok gezelligheid, vrolijkheid 

Zandloper het tijdelijke van het leven 

Zeis sterfelijkheid en de dood 

Zon Lichtend voorbeeld 

Zwaan Waardigheid, deftigheid, trouw 

Zwaard Vrije man 

Zwaluw Moed en geluk aanbrengend 

 


