
www.meensel-kiezegem.be  1 september 2021  Pagina 1 
 

Meensel-Kiezegem - Gebruik van symbolen in onze gebouwen. (bijdrage: Chris Goethuys) 

 

Symbolen of zinnebeelden trekken wellicht minder onze aandacht dan dat voor onze voorouders het geval was alhoewel 

ze nog overal in grote getalen aanwezig zijn… ze zijn zelfs ouder dan het letterschrift. Ze maken deel uit van een bepaald 

cultureel gegeven wat zich uitstrekte van België, Nederland, Frankrijk en Duitsland tot zelfs Litouwen.  

Deze symbolen zijn bedoeld om te communiceren met een onbekende, onzichtbare wereld waarvan men dacht dat deze 

in staat was heil of onheil rond woningen, boerderijen enz. te brengen of af te wenden.  

Hieronder een greep uit de nog zichtbare symbolen in onze beide dorpen Meensel en Kiezegem die maar een 

beperkt aantal vertegenwoordigd van de diversiteit aan symbolen die her en der in onze streek opduiken. Een interessant 

onderwerp dat de betekenis van de symboliek nog eens in het daglicht zet zodat het niet verloren gaat. 

 

De ruit 

De ruit is al een zeer oud zinnebeeld en stamt voor zover is na te gaan al uit zeer vroege culturen. Er is een duidelijk 
verband met vrouwelijkheid aangetoond. De wapenschilden van vrouwen hadden in de Middeleeuwen vaak de vorm van 
een ruit. Er wordt bijna niet meer aan getwijfeld dat de ruit van oorsprong een vruchtbaarheidssymbool is geweest. De 
ruit kan men hoogstwaarschijnlijk al van ouds interpreteren als een gestileerd vrouwelijk geslachtsorgaan. Deze betekenis 
is in de latere Middeleeuwen al sterk afgezwakt en het laat zich raden hoe ver in de tijd de gedachte aan vruchtbaarheid 
de ruit nog vergezeld heeft.  

Bron: Middeleeuwse metseltekens. - Foto’s: Beeld IN Beeld - Meer betekenissen en informatie van dit symbool kan je zelf 

ook veder uitgebreid vinden op het internet. 
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Maalkruis / schuinkruis 

Het maalkruis of schuinkruis is in onze cultuur overgeleverd als een Andreaskruis. Er is een verband met de apostel 

Andreas. Volgens de overlevering zou de apostel Andreas gekruisigd zijn op een dergelijk maalkruis. 

Het is een van oorsprong Germaans teken door de kerk geadopteerd. 

In de Germaanse symboliek verzinnebeeldt het maalkruis, i.c. de Gebo-rune, een sterke magische kracht. Het teken bleef 

door mensen gebruikt worden als bescherming tegen het kwade, tegen boze geesten, demonen en onheil. 

Dit teken tref je niet alleen aan op de oude bakstenen muren, maar vaak ook op muurankers, als bescherming tegen 
blikseminslag. Het onweer werd ooit gezien als manifestatie van de god Donar. Het muuranker waarbij u dit symbool (* 
foto) ziet werd op sommige plaatsen aangebracht zodat het een maalkruis vormde en op andere plaatsen een kruis al 
naargelang de manier van aanbrengen. Op het uiteinden kan je naar alle waarschijnlijkheid  de tekens van een 
gestileerde korenaar zien 

Bron: Middeleeuwse metseltekens. - Foto’s: Beeld IN Beeld. - Meer betekenissen en informatie van dit symbool kan je 

zelf ook verder uitgebreid vinden op het internet. 

        

 

          

http://www.meensel-kiezegem.be/


www.meensel-kiezegem.be  1 september 2021  Pagina 3 
 

 

      

 

Hoefijzer 

Een hoefijzer boven de deur hangen zou geluk brengen. Het is echter wel van belang hoe dat gebeurt. De juiste wijze is 
met het open gedeelte naar boven, in een U-vorm. Zo vangt men het geluk, dat van boven komt, op. Andersom zal het 
ijzer dat niet doen, sterker nog: er wordt gezegd dat dan het geluk eruit loopt. 

Ook een oud hoefijzer met de linkerhand over de rechterschouder gooien zou geluk brengen.  

Bron: Wikipedia. - Foto’s: Beeld IN Beeld. - Meer betekenissen en informatie van dit symbool kan je zelf ook verder 
uitgebreid vinden op het internet. 

 

 

Zon 

De zon, verbeeld als het element vuur en oerkracht. Het vuur op een altaar zou je dus al kunnen zien als symbool voor 
de zon, maar je kunt de zon op je altaar ook gebruiken als verbeelding voor de god.  

Bron: Wikipedia. - Foto: Beeld IN Beeld. - Meer betekenissen en informatie van dit symbool kan je zelf ook verder 
uitgebreid vinden op het internet. 
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Hart 

Over het hart al symbool is er veel te vinden in diverse bronnen. Daarom beperk ik me tot de betekenis van het hart zoals 
het op deze foto bedoeld is nl. in een wc-deur en daar heb ik dit over gevonden:  

Iemand die op de WC zit kijkt meestal door het duwen naar boven. Dus naar de bovenkant van de WC-deur. 
Het hartje in de deur is een waarschuwing om bij het drukken steeds voor ogen te houden: "Sjiet diech het hart nit oet" 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.  

Foto: Beeld IN Beeld. - Meer betekenissen en informatie van dit symbool kan je zelf ook verder uitgebreid vinden op het 
internet. 

 

 

Ijzer (volksgeloof) 

Ijzer werd soms gebruikt als bescherming tegen de boze blik of oog. Heksen bijvoorbeeld konden dit boze oog 
hebben. Daarmee konden ze onschuldige mensen ziek maken, ongeluk brengen en zelfs doden. Vermoedde je dat 
iemand de boze blik bezat, dan kon je ter bescherming een stuk ijzer vastgrijpen of in de hand houden. In sommige 
gebieden droeg men voor dit doel een ijzeren ring. Dat was gemakkelijk want dan had je permanente bescherming. Ook 
koeien en paarden liet men voor dit doel ijzer of een ijzeren ring om de hals dragen. In sommige streken hing men bij de 
bouw van een huis een ijzeren pot of pan in de nabijheid op. Ook die beschermde tegen boze blik of onheil.  

 

 

Links aan de ingang van de kerktoren van Meensel kan men een ijzer aan de linker kant (kant van de duivel in het 
volksgeloof) van de toren waarnemen, hier brengt dit ijzer niets aan voor de stabiliteit van het gebouw. Het heeft een 
louter symbolische functie en kan kaderen in het volksgeloof dat hierboven werd verduidelijkt. In de toren van de Duitse 
kerk te Brounschweig (Brunswijk) heeft men gebruik gemaakt van ijzerzandsteen als onderdeel van het volksgeloof maar 
deze dateert van 1173 en te Meensel is de toren van 1772. Het gebruik her en der van ijzerzandsteen/ijzer als deel van 
het volksgeloof komt met de regelmatig terug. 

Bron: de Belemniet. Foto’s de Belemniet / Beeld IN Beeld. - Meer betekenissen en informatie van dit symbool kan je zelf 
ook verder uitgebreid vinden op het internet. 
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Korenaar 

De korenaar van de wederopstanding. Het koren, dat in de aarde gelegd wordt en schijnbaar doodgaat, komt in het 
voorjaar tot nieuw leven en draagt rijke vruchten. 

Maria wordt in de vijftiende eeuw afgebeeld met een arenkleed, de zogenaamde Korenmadonna. Het is een mystiek 
voorbeeld hoe de moeder van Christus een meestal hemelsblauw kleed draagt, voorzien van het symbool van de 
wedergeboorte. Het symbool boezemt hoop in en strekt als voorbeeld van de overwinning op de dood. Een lange 
zoektocht in verschillende bronnen deed mij tot de conclusie komen dat heel wat symbolen her en der in oorsprong de 
bedoeling hadden een korenaar voor te stellen en werden vaak minimalistisch of gestileerd voorgesteld. Hiermee durf ik 
te stellen dat afgebeelde symbolen gevonden in onze gemeente ook het doel hebben het belangrijke Christelijke symbool 
… de korenaar voor te stellen. 

Bron: Nederlandstalig wikiwoordenboek. - Foto’s Beeld IN Beeld. - Meer betekenissen en informatie van dit symbool kan 
je verder zelf ook uitgebreid vinden op het internet. 

           

Onbekende symbolen 

Wellicht hebben sommige lezers kennis over de betekenis of gebruik van onderstaande symbolen. Ik kan ze vaak in 
verschillende versies terug vinden boven deuren. Zo ook aan het wagenhuis van het kasteel van Horst enz.  

Op een oude foto van de schuur van hoeve ‘Merckx’ te Kiezegem kon ik ook dergelijke symbolen, die enige gelijkenis met 
elkaar, hadden opmerken. Zo ook boven de deur van de voormalige ingang tot de kerk van Meensel. 

Foto’s: onbekend/Beeld IN Beeld 
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