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09 maart 2018 

 

 

 

Ter ere van de Opperbouwmeester des Heelals. 

 

 

De Diakens in de Loge 
 

 

De functie van de Diakens in de Tempel is van een “stille” natuur. 

Ook al word hun functie soms bestempeld als van een "kleinere" aard zijn 

de diakens niet zonder belang en is een zitting pas echt volledig als ook 

zij aanwezig zijn. 

 

De diakens zijn onlosmakelijk verbonden. Het is moeilijk om enige 

maçonnieke arbeid te verrichten indien één van de vijf Lichten ontbreekt.  

Een werkzaamheid met slechts één Diaken is zinloos, al is het maar uit 

praktische overwegingen. 

 

De plaats van de Diakens zijn rechts van de VMen de 1e 

Opziener. Zij zitten dus samen met de AM in het Oosten of met de 1e 

Opziener in het Westen. Dit is een bevoorrechte plaats. Zij overzien de 

Loge en haar werkzaamheden en zijn de directe getuigen van het “eerste 

en het laatste licht”. 

 

De taken van de Diakens zijn ons allen welbekend. De bevelen van 

de VM overbrengen aan de 1e Opziener of van de 1e Opziener aan de 

2e Opziener en erover te waken dat ze prompt worden uitgevoerd. De 

systematische herhaling van deze zin zou ons haast doen vergeten wat ze 

eigenlijk inhoudt. Hier zijn duidelijk twee opdrachten in verwerkt. De 

eerste is die van boodschapper, de tweede die van ordehandhaving.  

 

Het juweel van de Diaken stelt een duif voor. Zij symboliseert 

onder andere de “boodschap”, niet alleen letterlijk maar ook spiritueel. 

De duif is het teken van de Heilige Geest en in die hoedanigheid symbool 

voor inzicht en verlichting.  Grote, beroemde  en misschien zelfs beruchte 

boodschappers zijn ons bekend. Denken we maar aan de engel Gabriël of 

Hermes met zijn gevleugelde helm. Deze laatste heeft ook een staf, de 

caduceus. Dat de taak van boodschapper niet altijd over een leien dakje 

loopt toont ons het verhaal van Phidippides; de eerste Griek die de 40 km 

tussen Marathon en Athene liep. Hij stierf van uitputting na het 

overbrengen van zijn boodschap.  Soms zijn de symbolen van de Diakens 
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de Zon respectievelijk de Maan. In primitieve gemeenschappen zijn Zon 

en Maan voorbodes en/of boodschappers van de Goden. 

 

De tweede taak van de Diakens is die van ordehandhaving. 

Gelukkig zijn in onze werkplaats de Broeders meer dan beschaafd en 

hebben zij op dat gebied weinig werk. De duif symboliseert natuurlijk 

ook de “vrede”. Het eerste dier dat de ark van Noach verliet en 

terugkwam met een teken van leven – een palmtak – was de duif. Op dat 

moment was de vrede tussen God en de schepselen der aarde 

teruggevonden. Dat is precies wat het juweel van de Diaken voorstelt. 

Het blauw in deze Loge is symbool voor “vriendschap” en 

“samenhorigheid”. Eén van de drie goddelijke attributen is 

Alomtegenwoordigheid. Anders gezegd “vrede” of iets maçonnieker 

uitgedrukt “Schoonheid”.  Ook dat wordt gesymboliseerd door de duif. Al 

de voornoemde zaken in acht genomen is de taak van ordehandhaving 

van de Diaken eerder verzoenend dan bestraffend. Hij is vooral een 

vredesboodschapper. 

 

Het kan ook aan de Diaken gevraagd worden om bezoekende 

Broeders te ontvangen. Hij staat dan in om hen te verwelkomen en hun 

plaats in de Loge aan te duiden. Vroeger was het blijkbaar zelfs niet 

ongewoon dat hij instond om deze Broeders te “kleden”; dwz. hen de 

nodige regalia aan te reiken. Verder kan van een Diaken worden verwacht 

de kandidaten rond te leiden en hen naar de Kamer van Overpeinzing te 

brengen. Ook bij loonsverhogingen hebben zij een duidelijke taak. Tot 

slot kan het de taak zijn van de  Diaken om paraat te zijn bij een “alarm” 

aan de binnenpoort. Een voorbeeld hiervan is het aankloppen van een 

kandidaat aan de tempelpoort. Dit aankloppen wordt door de Diaken 

beantwoordt met drie slagen van zijn staf op de vloer waarna de gekende 

ondervraging begint. Deze taken worden in onze loge gewaarborgd door 

Broeder Ceremoniemeester en Broeder Dekker. 

 

Het attribuut van de Diaken is de staf. Bij de installatie wordt gezegd 

‘deze staf is het teken van mijn waardigheid’. Op de symboliek van de 

staf ingaan is een ietwat riskante onderneming die alleen kan uitmonden 

in onvolledigheid. Van de knots als wapen over het rustpunt van de 

pelgrim, het kolonelstokje en de scepter van de keizer. Het is een fallus-

symbool, een verwijzing naar verticaliteit, een hefboom, een teken van 

macht en gezag en nog zoveel meer. Als voorbeeld kunnen we de 

symboliek van de bisschoppelijke staf – de staf van Sinterklaas zeg maar 

– bekijken. Het is het werktuig van de herder, de hoeder der schapen en 

bij extensie de hoeder der zielen. Onderaan is er een punt om te prikken, 

om de schapen die afwijken terug op de goede weg te brengen. Bovenaan 
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is er een krul om te grijpen of een verloren gelopen dier terug te halen. 

Opgeheven is deze staf een sein, een teken en een manier om de herder 

groter te doen lijken dan hij is waardoor zijn aanwezigheid in een menigte 

beter opvalt. De sterkte van de staf is symbool voor kracht en macht. Een 

illustratie hiervan is het bijbelse verhaal waarbij Aaron, op bevel van 

Mozes, zijn staf voor de voeten van de Farao gooit en deze staf in een 

slang verandert. 

 

Bij het openen en sluiten van het Boek der Heilige Wet en bij het 

verlaten van de tempel vormen de staven van de Diakens het Gewelf. Dit 

gewelf is ten eerste een dakconstructie van een sacrale ruimte. Zij biedt 

veiligheid en geborgenheid aan de arbeid die eronder gebeurt. Het is 

vervolgens het ruimtelijk gewelf. In deze loge moeten wij ons het plafond 

voorstellen als een donkerblauwe nacht bezaaid met zilveren sterren; 

symbool voor deze tempel in opbouw – het dak is namelijk nog niet àf - 

en ons maçonniek streven. Vervolgens is er het hemelse gewelf, het 

traditionele arcanum waar God huist en op de wereld neerkijkt.  

 

Bij het vormen van dit gewelf vormen de staven van de Diakens een 

driehoek. Op dat moment wordt deze figuur ondersteund door twee 

broeders, symbool voor hun verbondenheid en veréénde kracht die 

culmineert in een hoger punt en transcendeert in een hoger doel. Deze 

driehoek is één zijde van een piramidale constructie, van oudsher een 

concentrator van het Heilige Licht en een zinnebeeld voor heropstanding. 

Het is niet moeilijk om in de top van deze driehoek het onveranderlijke 

punt van het universum te zien. Het is het punt waar de pendel aanhangt 

en waaronder de aarde draait. Een loodlijn verbindt dit punt rechtstreeks 

met het Boek der Heilige Wet dat er onder ligt en vormt alzo de Axis 

Mundi . Samen met de horizontale lijn tussen het Altaar en de stalle van 

de VM vormt deze loodlijn een rechte hoek. Het geheel vormt bij 

deze een uitvergrote afbeelding van de werktuigen die op het Boek 

liggen, de passer en de winkelhaak. 

 

Er is soms wat verwarring waar precies de diakens hun staven moeten 

samenbrengen bij de opening en sluiting. 

Naar wat hier net is gezegd denk ik dat er twee overwegingen in acht te 

nemen zijn. 

 

Ten eerste : de meest traditionele en klassieke uitleg van dat gewelf is dat 

het een bescherming vormt. Het is als het ware een "dak". Dat is ook te 

zien bij het stalen gewelf dat gevormd wordt door de zwaarden bij de 

ontvangst maçonnieke autoriteiten. Het is de uitdrukking dat iemand met 

slechte bedoelingen eerst door de troepen zal moeten breken aleer de 



Erik Toelen     4    Maart 2018 

beschermeling te kunnen treffen. Elke erehaag doet hetzelfde. De naam 

hiervan doet ons vermoeden dat het niet enkel om bescherming gaat maar 

ook een eer is die wordt betoond.  

In dit geval moeten de diakens het Boek niet beschermen, dat is heilig 

genoeg om door geen enkele profane of materiële gebeurtenis te kunnen 

worden verstoord. 

De achtbare meester moet wel worden beschermd, want, zelfs in zijn 

hoedanigheid van Salomo, blijft hij een mens en zonder hem is er geen 

arbeid mogelijk. Bovendien wordt hem de eer betuigd die zijn functie 

hem verschaft. 

 

En dus zouden we kunnen stellen dat het gewelf boven de AM moet 

worden gevormd. 

 

Ten tweede kan de figuur van de staven van de diakens gezien worden als 

een concentrator van licht. Zij vangen het Heilig Licht op dat van boven 

komt en reduceren dat tot één lichtstraal die recht naar beneden valt.  

Die straal is op dat ogenblik de axis mundi zolas daarnet is gezegd. Deze 

axis mundi moet exact door het boek der heilige wet gaan en zelfs precies 

door het middenpunt van de ruit gevormd door de opening van passer en 

winkelhaak. Het is immers Gods aanwezigheid zelve. Het infinitesimale 

moment waarbij hemel en aarde elkaar raken. De vonk die opent en sluit, 

onzichtbaar voor de ogen, enkel voelbaar in het hart. 

 

De piramidale driehoek  is ook een soort omgekeerde trechter met de 

bedoeling om dit Licht over een zo groot mogelijk oppervlak te 

verspreiden. De staven van de diakens verdelen als het ware het 

goddelijke licht over de wereld. Dit is een daad dat elk vrijmetselaar 

hoort te stellen : het licht dat hij in zijn hart heeft gekregen met de 

profane wereld delen.  

 

Volgens de interpretatie die we geven aan het gewelf van de diakens is 

dus de plaats van het gewelf veranderlijk. 

 

Ik zou dus bijna durven zeggen dat het niet zoveel uitmaakt waar ze 

precies staan zolang we weten waarom....  
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Wij komen de tempel binnen door een rechthoek gevormd door de 

tempelpoorten en verlaten hem door een driehoek. De diakens doen ons 

uitgeleide na het einde van de zitting en onze terugkeer naar de profane 

wereld maar niet zonder de belofte van hun bescherming.  Daar waar wij 

onder doorgaan, daar in dat mystieke punt waar de staven van de Diakens 

mekaar raken, is ook daar geen heiligheid? 

 

 


