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A  Getallen in de Gezellengraad 
 

Getal vier: (4) 
 
De opdracht van de leerling is van een ruwe steen een kubieke steen trachten  te maken. 
De kubieke steen is een voorstelling van (4). 
 
- Het archetypische getal (4) drukt een totaliteit uit:  meer bepaald de totaliteit van de 
geschapen materiële wereld. (cfr de  uitdrukking: “aux quatre coins du monde = overal) 
      Zo geven de 4 windstreken de totaliteit weer van de ruimte - de 4 elementen de 
totaliteit van de materie - de 4 seizoenen de totaliteit van de jaarcyclus.  
 
(4) Kan ondermeer voorgesteld worden door een vierkant of een kubus. 
Het Vierkant: 
Staat symbool voor de ganse schepping, maar drukt bovendien de idee uit van Perfectie 
(alle zijden zijn perfect even groot en alle hoeken zijn perfect gelijk) en tevens ook de 
idee van begrensd-zijn ( een vierkant is begrensd binnen de lijnen van zijn omtrek). 
 
De kubus:  
Staat eveneens, net als het vierkant, symbool voor de ganse schepping, maar drukt 
bovendien de idee uit van stabiliteit en onveranderlijkheid.   
Een kosmos symbolisch voorgesteld door een kubus, is een schepping die niet meer zal 
evolueren.  
 Een typisch voorbeeld van zo’n schepping vinden we in de apocalyps,  bij de 
beschrijving van het hemelse Jeruzalem dat op het einde der tijden op aarde zal 
neerdalen.1 
 “En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel …… 
 …..haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk.” 
 
 (4) In de Gezellengraad 
 
 De gezel kent reeds de kubus van in de leerlingengraad toen hij de opdracht kreeg een  
volmaakte kubus te worden, m.a.w. een volmaakte mens te worden, door aan zichzelf te 
werken met moker en beitel. 
Aan het einde van zijn leerlingentijd is deze opdracht blijkbaar nog niet volbracht want 
de eerste vier reizen die hij zal maken als gezel gebeuren nog met werktuigen en 
instrumenten.   
Ieder van deze reizen stelt een periode voor van één jaar gedurende dewelke de gezel 
zal arbeiden met de aangegeven werktuigen. 

                                                 
1 Openbaring Hst 21 verzen 10-16 
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De vier reizen die de gezel aldus met werktuigen zal arbeiden is een symbolische 
voorstelling van de ganse arbeid die de gezel gedurende zijn ganse leven zal moeten 
uitvoeren. 
 
 
Getal twee:  (2) 
 
(2) Is het eerste pare getal 
 ⇒  Is het getal van scheiding,  met als gevolg het ontstaan van dualiteit: er is  
  het ene en het andere.  
  In genesis volbrengt god de schepping door een scheiding.  Vandaar dat 
  (2) het getal is van analyse2 
 ⇒ Het gevolg van de scheiding is oppositie.  
    Deze tegenstelling is slechts schijn, beide componenten zijn    
   eigenschappen van éénzelfde realiteit, ze vullen elkaar aan en zo ontstaat  
   complementariteit,  “man” en “vrouw” zijn schijnbaar tegengestelde   
   componenten maar vormen samen het fenomeen “mens”. 
 ⇒ (2) Staat voor het vrouwelijke passieve en veranderlijke princiepe:  
       Het staat voor de maagd, de materia prima, de ongedifferentieerde aarde. 
      Het staat ook voor de schepping  maar dan een virtuele schepping (materia    
     prima)      
 
 (2) In de Gezellengraad  
 
- (2) Vinden we in de batterij en in de passen van de  graad. 
- Als symbool voor (2 ) staat de Maan3, haar eigenschappen komen overeen met de 
 eigenschappen van (2). 
     °De maan geeft geen licht maar krijgt licht van de zon dat zij enkel reflecteert in   
     de nacht, aldus staat de maan symbool van het passieve vrouwelijke. 
     °De maan verandert voortdurend van vorm (de verschillende maanstanden), de   
     maan staat aldus symbool voor het veranderlijke.  
     
 
Getal drie: (3) 
 
(3) Is het eerste onpare getal.4 
Het kan voorgesteld worden door drie punten in driehoek geplaatst of door een 
gelijkzijdige driehoek (delta) 
 ⇒ (3) Is het getal van synthese. 

                                                 
2 “In ja und nein bestehen alle dinge” Boehme 1682 
3 afgebeeld op de muur in het Oosten,  één van de drie grote lichten in de Franse ritus 
4 (1) wordt niet gezien als een getal  
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 ⇒ (3) Staat voor het actieve mannelijke princiepe. Voorgesteld door   
  een delta geeft het de godheid aan in zijn scheppende activiteit.  
  
(3) In de Gezellengraad 
 
- Samen met (2) vinden we (3) in de batterij en in de passen van de    graad. 
- Als symbool voor (3) staat de zon5. 
 °De zon geeft licht en is aldus actief en mannelijk.  
 ° de zon staat ook voor het onveranderlijke, de zon blijft altijd aan zichzelf gelijk  
    en staat aldus symbool voor het onveranderlijke, het onvergankelijke. 
 
 
Getal één: (1) 
 
De eigenschappen van het het archetypische getal (1), kunnen afgeleid worden van de 
eigenschappen van het natuurlijke getal 16  
Het natuurlijk getal 1 vertoont de volgende karakteristieken 
    - het is het eerste getal dat voorkomt in de rekenkundige reeks van de getallen,  er 
 gaat geen enkel ander getal aan vooraf, 

- het is het enige getal dat onveranderd blijft wanneer het met zichzelf wordt 
 vermenigvuldigd of door zichzelf wordt gedeeld. 

    - alle andere getallen ontstaan uit het voorgaande door er telkens 1 bij op te tellen:  2  
  = 1 + 1,   3 = 2 + 1,   4 = 3 + 1  enz…. 
 
De karakteristieken van het archetypische getal (1) lopen parallel met die van het 
natuurlijke getal 1: 
      ⇒ het getal (1) symboliseert de éénheid:  datgene wat niet verdeeld is, het is dan  
 ook volledig7,   blijft dan ook altijd aan zichzelf gelijk en is dus 
 onveranderlijk. 
 
       ⇒ Het symboliseert datgene wat is “van in den beginne”, van voor de schepping.   
  Het is er voor de historische tijd bestaat en symboliseert dan ook het   
  eeuwige’. 
            Vermits het is van voor de schepping is al wat is, ontstaan uit (1).  Het is de  
  ‘oorsprong’ van alle dingen:  de ganse schepping is eruit ontstaan .   
   
  ⇒ het getal (1) symboliseert ook het centrum, het centrum heeft dan ook   
  dezelfde karakteristieken als de éénheid  
                                                 
5 Komt eveneens voor op de muur in het Oosten , is eveneens één van de drie grote lichten in de Franse ritus. 
6 Natuurlijke getallen duiden een kwantiteit aan, een hoeveelheid Vb 4 appels, er is geen enkele band met datgene waarvan 
het de hoeveelheid aangeeft. 
Archetypische getallen geven een kwaliteit weer, ze hebben een symbolische waarde. 
7“ l’unité est une pure abstaction qui ne se comprend qu’en opposition à  l’idée de pluralité” 
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(1) In de Gezellengraad: 
 
Komt enkel voor in de vijfde reis van de Gezel.  Waar de gezel reist (werkt) zonder 
werktuigen en zich moet bezighouden met de studie van de “theorie” 
Samen met de eerdere vier reizen mét werktuigen wordt het binaire stelsel (4 + 1) 
gevormd. 
 
 
 Getal vijf: (5)  
 
Wordt voorgesteld door een vijfhoek (pentagoon) of door een vijfpuntige ster 
(pentagram) 
 
De dictionnaire des symboles vermeldt van (5): 
 ⇒ dat het zijn symbolische betekenis haalt uit het feit dat het in het midden  
  staat van de reeks  getallen van 1 tot 9, en dat het aldus het getal is van   
   evenwicht en harmonie,  
 ⇒ dat het het symbool is van orde en perfectie, 
 ⇒ dat het ook het symbool is van de mens.  Het beeld van het pentagram met  
  daarin de mens met zijn hoofd en vier ledematen in de vijf punten van dit  
  pentagram, geeft het beeld van de “volmaakte mens”. 
 
 (5) in de Gezellengraad 
Komt enkel voor in de vlammende ster. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

B Binaire stelsels 
 
(5) kan op twee manieren worden bekomen: 
-a):  door optelling van (3) en (2) waardoor het binaire stelsel (3 + 2)              
 ontstaat, een voorbeeld hiervan vinden we in de batterij en de passen van de  
 gezellengraad. 
-b): door optelling van (4) en (1), waardoor het binaire stelsel (4 + 1) ontstaat.  
 We vinden dit stelsel terug in de reizen van de Gezel:  vier reizen mét 
 werktuigen en één zonder 
 
 
Het binaire stelsel (3 + 2) 
 
(3 + 2) Verenigt in zich zowel de eigenschappen van (3) als van (2).   
(3) Slaat op de zon, (2) slaat op de maan, we hebben dan het symbolisch stelsel  
 “Zon – Maan” 
 
Het binaire stelsel (4 + 1)  
 
Tijdens de vijfde reis van de Gezel  wordt de punt van een zwaard op zijn hart gericht . 
In de dictionnaire des symboles wordt van dit zwaard gezegd dat het ‘’Licht’ is en 
symbool van de zuivere kennis.    
Dit licht, gesymboliseerd door het zwaard, wordt opgenomen in het hart, in het centrum 
van de Gezel.   
Ook wanneer de Gezel voorgesteld wordt door een kubus wordt het licht opgenomen in 
het centrum hiervan, zulks zal blijken uit de voorstelling van de spitssteen met een bijl 
op de punt. 
 
Op het tableau  wordt dikwijls een spitssteen afgebeeld. 
Wel een merkwaardige steen, die spitssteen: hij past helemaal niet in een bouwwerk en 
komt dan ook nergens voor in de bouw. 
Een spitssteen (cubique à point) is een kubus bekroond met een piramide, de punt 
hiervan wijst naar de hemel.  
Een loodlijn vanuit dit punt komt uit in het centrum van de kubus:  de punt van de 
piramide kunnen we  dan ook interpreteren als het centrum van de kubus dat zich  
opricht naar de hemel, meer bepaald naar het centrum van de hemel. 
 
Op verschillende tableau’s van de gezellengraad (vooral oudere tableau’s)  kun je wel 
een bijzondere voorstelling  van een spitssteen vinden:  hij wordt er nl. afgebeeld met op 
zijn punt een bijl.  
Wel een merkwaardig gegeven een bijl dient immers om hout te bewerken maar nooit 
om stenen te houwen. 
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De symboliek van de bijl komt volledig overeen met die van het zwaard.  Waar de punt 
van het zwaard op het hart, het centrum van het lichaam, van de Gezel wordt gehouden, 
staat de bijl op de punt van de sptssteen, het centrum van de steen. 
We zien dus dat de bijl op de spitssteen een volledig homoloog gegeven is van het 
zwaard op het hart van de Gezel.8 
 
Betekenis van het stelsel (4 + 1) 
Volgens Raoul Berteaux komt de creatie van dit stelsel overeen met een overgangsritus 
(“rite de passage”).9 
 Het is een overgang van het quaternaire dat de inwijdeling heeft gerealiseerd en 
geassimileerd naar het stelsel (4 + 1)  
      Het quaternaire is al datgene wat ontstaan is nà de vier reizen met de werktuigen, het 
is een volmaakte kubus, een volmaakte schepping, maar het is een materiële schepping 
die dan ook plaats- en tijdsgebonden is (in de christelijke traditie is dit “de aarde”) 
       (1) Van het stelsel is niet een 5e element, maar het is de kwintessens van alle 
mogelijkheden die ingesloten liggen in het quaternaire. 
 
(4 + 1) Is meer dan de som van zijn componenten, het is een nieuw symbool dat zich op 
een hoger niveau bevindt, het betreft hier een essentie “naar dewelke men gaat”  en die 
het “vanwaar men komt” transcendeert, het is dus een ‘rite de passage’  
(4 + 1) Heeft dus een gans andere betekenis dan (3 + 2) dat de betekenis heeft van de 
samenstellende delen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Het beeld van de spitssteen vind je terug in de structuur van een kerktoren: de vierkante basis van de toren komt overeen 
met het kubieke deel van de spitssteen, de in een punt toelopende structuur van de toren komt overeen met het piramidale 
deel.  De toren wijst naar (het centrum van ) de hemel 
9  Berteaux  P 218 
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C Triaden 
 

De getallen( 2) en (3) komen niet apart voor10 , maar altijd gecombineerd, samen 
vormen ze het getal (5).  Deze drie getallen vormen een  triade. 
 
Een triade is een ternair stelsel dat gevormd wordt door twee componenten die elkaars 
tegengestelde zijn, maar ook elkaars complement,  en een derde component die het 
product of de resultante is van de wederzijdse actie en reactie van de twee andere. 
 
Een duidelijk voorbeeld van een triade is het stelsel dat gevormd wordt door : 
 De vader   ↔   de moeder  
                            ↓ 
                           de zoon 
 
 - De vader, is de mannelijke component,   
 - de moeder: is de vrouwelijke component, 
  Beide componenten zijn tegengesteld,  maar zijn ook complementair,  
  want het mannelijke en het vrouwelijke vormen een aspect van het mens- 
  zijn, ze vullen elkaar aan. 
 - De zoon is het produkt van hun interactie. 
 
   Het ternaire stelsel Osiris ↔  Isis 
                                                      ↓  
                                          Horus 
 
 Van de oude Egyptenaren is een specifiek voorbeeld van zo’n triade 
 
 
De Grote Triade: 
 
Alle triaden kunnen op de een of andere manier geïnterpreteerd worden als specifieke 
vormen van een grondvorm, een soort archetypische triade, Guénon noemde dit “la 
grande triade”, ze wordt gevormd door de componenten: 
 
  Hemel   ↔   aarde 
                         ↓ 
                        Mens 
 
 
 
 
                                                 
10 Dit geldt eveneens voor hun respectievelijke symbolen zon en  maan die ook nooit apart voorkomen. 
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→ Hemel (hemelse invloeden) staat voor: 
 - Het actieve, het mannelijke. 
 - Kan voorgesteld worden door een cirkel. 
  ° De cirkel heeft begin noch einde, hij staat dan ook symbool voor het   
     oneindige en het eeuwige. 
  ° Wanneer een cirkel rond zijn centrum draait, zien we steeds dezelfde  
     figuur, de cirkel staat ook symbool voor het onveranderlijke, datgene wat  
      steeds aan zichzelf gelijk blijft. 
  ° Als figuur waaruit  alle andere geometriche figuren kunnen geconstrueerd 
      worden, is de cirkel ook het symbool voor het begin, de oorsprong van  
       iedere manifestatie. 
 
→ Aarde (aardse invloeden) staat voor: 
 - Het passieve,  het vrouwelijke 
 - Kan voorgesteld worden door een vierkant. 
  De kenmerken hiervan zijn het tegenovergestelde van de van de cirkel.  De  
  eigenschappen werden reeds aangegeven bij het getal vier:  het vierkant  
  staat symbool voor de materiële geschapen wereld zoals die zich   
  manifesteert gebonden aan tijd en ruimte. 
→ De Mens  staat voor: 
  de “wezenlijke Mens”.  
  Hiermee bedoelt men dié mens bij wie alle  mogelijkheden van het “mens-zijn” 
 tot een volledige ontplooiing zijn gekomen,  het is met andere woorden de 
 “volmaakte Mens11” 
 
De ganse schepping manifesteert zich tussen de Hemelse en de Aardse werkingen, ook 
de Mens die zich tussen beide bevindt, is het produkt van hun wederzijdse invloeden, 
hij heeft dan ook eigenschappen van beiden, van hem kan gezegd worden dat: “de 
Hemel zijn vader is en de Aarde zijn Moeder.”12 
Door deze dubbele natuur is de Mens de bemiddelaar tussen Hemel en Aarde en 
vormt hij als het ware de brug tussen beide. 
 
 
Andere triaden : 
 
In de maçonnieke symboliek zijn er verschillende ternaire stelsels die als een specifieke 
vorm van de grote triade kunnen gezien worden. 
Enkele belangrijke zijn de volgende: 
  
 

                                                 
11 Zie getal 5 
12 De Chinese Keizer werd “de zoon van de Hemel” genoemd 
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(nota:  
- De grote triade staat in Italic 
- de componenten die overeenkomen met de “Hemel” van de grote triade staan in het    
 rood, 
- de componenten die overeenkomen met de “Aarde” staan in het blauw. 
- de intermediaire  component  staat telkens tussen de twee ander. 
-  In vet staan de triaden die voorkomen in de Gezellengraad) 
 

Vader              →  Zoon  ← Moeder 
 
 

Hemel 
 

Cirkel 
 

→  Mens  ← 
 

→  Kwadratuur v/d cirkel  ← 

Aarde 
 

Vierkant 

 
Zon 

 

 
→  Meester van de Loge  ← 

 

 
Maan 

 
Getal (3) 

 

 
→  Getal (5)  ← 

 
Getal (2) 

 
Passer 

 

 
→  Pentagram  ← 

 
Winkelhaak 

 
Heilige Geest 

 

 
→  Christus  ← 

 
Maagd 

 
 
Bij ieder van de vermelde triaden hebben de samenstellende componenten dezelfde 
kenmerken (eigenschappen) als de overeenkomstige componenten van de grote triade , 
wel bestaan er onderling kleine verschillen: een of andere kenmerk kan meer naar voren 
treden:  er kunnen nuances optreden. 
In de volgende tekst zullen enkel deze nuances vermeld worden.  
 
a) Triade:  Zon – Maan – Meester van de Loge13 
 > De zon:  
  -geeft licht: is een licht princiepe  
           -geeft warmte: is een vuurprinciepe  ( cfr De Sint-Jansvuren bij de   
    zomerzonnewende). 
  

                                                 
13 In de Franse Ritus worden de componenten van deze triade de’ 3 Grote Lichten van de Vrijmetselarij’  genoemd 
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 > De Maan:  
  -is een waterprinciepe: water heeft geen eigen vorm, het neemt de vorm  
     aan van het recipient waarin het zich bevindt. 
    Net als water heeft de maan geen vaste vorm  Aldus staat de maan voor  
     het pre-formele: de materia Prima. 
 
b) Triade: (3) – (2) – (5) 
 Zie ook de eigenschappen vermeld bij (3) en (2) 
 > (3):  zoals alle onpare getallen staat het  voor actie 
 > (2): zoals alle pare getallen staat het voor een toestand (het preformele) 
  
c) Triade: Passer – Winkelhaak – pentagram 
 > Passer: met de passer kunnen cirkels worden getrokken: de Passer is het    
  homoloog van de cirkel en heeft er de eigenschappen van. 
 > Winkelhaak: met de winkelhaak kunnen rechte hoeken en vierkanten worden  
  getekend: de Winkelhaak is het homoloog van het vierkant en heeft er de  
  eigenschappen van. 
 
d) Triade: H. Geest – Maagd – Christus 
 > H.Geest: is een vuurprinciepe (cfr. De vurige tongen bij Pinksteren). 
 > Maagd: is waterprinciepe: materia prima.   
  
 
Triaden leren ons: 
Wat we zijn - wat we moeten worden - hoe dit moet gebeuren. 
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