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Uitnodiging voor de lezing “Tekens van (bij) geloof op gebouwen”  op woensdag 8 november. 
 
Er zijn nog tal van oude gebouwen waarop we oude tekens en symbolen met onheil afwerende 
motieven kunnen aantreffen. Dat kan zijn in de muren van baksteen: de Metselaarstekens, maar ook in 
dakbedekkingen komen vergelijkbare symbolen voor. Muurankers waren steevast voorzien van 
smidstekens. De metselaars verwerkten oude grafkruisen in kerkwanden en in vakwerkgebouwen zijn  
Andrieskruisen, ruiten en andere tekens en symbolen terug te vinden.  
In West-Europa zijn deze tekens op meer dan 2200 gebouwen terug te vinden en in de provincie  
Noord-Brabant nog op een veertigtal gebouwen. Wat was de bedoeling van deze tekens en symbolen? 
Onze voorouders waren sterk bijgelovig, het was voor hen  
bittere ernst. Het  verklaarde toevalligheden en gaf de  
mogelijkheid om risico op ongeluk af te wenden. Wat deed 
je wanneer de pest de helft van het dorp weg veegde en je 
wist niet hoe dat kwam, wat had men verkeerd gedaan?  
Men zocht actief naar bescherming tegen de alom aanwezige 
boze geesten, of tegen onheilskrachten als bliksem.  
Het bijgeloof had vaak een religieuze inslag, waarschijnlijk  
komt het voort uit de menselijke eigenschap om  
verschillende concepten met elkaar te verbinden, zelfs als er  
geen werkelijk verband is. Strikt genomen blijkt het erg lastig  
om onderscheid te kunnen maken tussen geloof en bijgeloof.  
Door het aanbrengen van metselaarstekens, smidstekens, tekens in dakpannen en vakwerkbouw, 
paardenschedels, dierenroosters voor kerkdeuren, diverse inserties in kerkmuren dacht men het kwade 
te kunnen bezweren en zich te beschermen tegen allerhande (natuur)verschijnselen. 

Hoewel (bij)-geloof in West-Europa tijdens de voorbije eeuw sterk is 
afgezwakt is het toch nog steeds wijdverbreid in de samenleving.  
De sporen worden steeds zeldzamer maar zijn vaak nog duidelijk 
aanwezig, zeker in landelijke omgeving. Reden te meer om eens aandacht 
te besteden aan de nog aanwezige tekens. 
 
Wilt u de verdwenen bijgeloof-logica terug ontdekken via op gebouwen 
terug te vinden sporen, kom dan op woensdag 8 november  
naar denheuvel in Mierlo, aanvang 20.00 uur. 

 
 
 
 

Kraaknacht op 15 november  
Ook dit jaar doen we weer mee met de “Kraaknacht” een activiteit georganiseerd door Bibliotheek 
Mierlo. Deze activiteit voor de jeugd van 10-12 jaar vindt in groepjes plaats in het Oude Raadhuis tussen 
19.00 en 20.30 uur. Ditmaal met een verhaal waarin de Heemkundekring en het Oude Raadhuis een rol 
spelen. Wij moeten een raadsel bedenken dat bij het verhaal past en dat als een soort kraaksleutel wordt 
ingezet om binnen te komen, vandaar de term Kraaknacht. 

Onze leden die ook wel eens een mysterieus  verhaal in een daarop aangepaste omgeving willen zien en 
horen zijn welkom.  


