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Van vroeger  

naar  3 Drie   heden 

Het getal 3 is voor mij altijd van betekenis geweest. 
Zeker vanaf het moment dat ik leerde tellen. 

Tot mijn 93ste , ’t-is juist wat u hier leest. 
Mijn moedertje leerde mij eindeloos tot drie te tellen. 
Enkele, misschien wel meerderen, is het op gevallen 

bij het lezen mijner Non Solus verhalen. 
Ik soms gebruik maak van 1-2-3, als delende getallen 

De lezer daarmede meer inzicht te geven in mijn annalen. 
 

Bij mijn driften leerde  mijn moederlief, 
met geduld mij steeds opnieuw tot drie te tellen. 

Het getal drie tot een heilig getal verhief. 
Zij had oneindig veel met mijn driftbuien te stellen. 
De invloed van religie is het vast en zeker geweest, 

dat het getal 3 een oorzakelijk verband 
heeft met het absolute Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Voor haar en velen,  3  houdt  iets heiligs in stand. 
 

Een cursus leiding geven aan lichamelijk opvoeding, 
leerde mij waar een goede les aan moet voldoen. 

Een doordachte inleiding , stevige kern en kalmering. 
Dat geld voor bijkans voor  alles , 19 jaar was ik toen. 

Bij overdenken, speeches of verhalen 
zocht ik meest  naar deze drie punten. 

De inleiding, kern en kalmering er bij te halen, 
als zwaarte- diepte- -of hoogte punten. 

 
3 heeft mij in vele jaren dat ik mocht spreken of schrijven, 

enige orde in mijn soms nog opvliegend denken 
mogen geven, waardoor ik er nog steeds bij kan blijven. 
Zelfs zo dat ik de lezers mijn heilige drie wil schenken. 

Voor de aardigheid en het heilig geloven in het  getal drie. 
Iets religieus, wiskundig, ga zelf ook iets bedenken. 

De wereld barst soms van onbegrijpelijk geruzie. 
Tellen tot drie, goede inleiding- kern-kalmering, mijn wensen 



Wiskunde en het getal 3 
Een driehoek is een geometrische figuur bestaande uit drie zijden en drie 
hoeken. 
Ieder getal waarvan de cijfersom deelbaar is door 3, is zelf deelbaar door 3. 
Bijvoorbeeld: 123456 is deelbaar door 3, omdat de cijfersom (1 + 2 + 3 + 4 
+ 5 + 6 = 21 en 2 + 1 = 3) deelbaar is door 3 
Drie is het op één na kleinste priemgetal 
Drie is het enige priemgetal dat ook een driehoeksgetal is 
 

Statistiek en het getal 3 
Er zijn drie belangrijke soorten beschrijvende statistieken: 

• De verdeling heeft betrekking op de frequentie voor iedere waarde. 
• De centrale tendens gaat over de gemiddelden voor de waarden. 
• De spreiding (of variabiliteit) heeft te maken met de mate waarin waarden in 

de dataset niet gelijk zijn. 

Drie statistische Centrummaten 

Je schat het centrum of midden van een dataset met behulp van centrummaten 

(measures of central tendency). Je kunt het centrum vinden met behulp van het, 1-

Gemiddelde – 2 Mediaan en – 3 Modus 

• De mediaan moet altijd door het midden gaan. 

De drie belangrijkste beschrijvende statistieken hebben betrekking op de  

1-frequentieverdeling, 2 centrale tendens en 3 variabiliteit van de dataset. 

• Verdeling (distribution) verwijst naar de frequentie waarmee bepaalde 
antwoorden voorkomen. 

• Centrummaten (measures of central tendency) geven je het gemiddelde voor 
iedere vraag. 

• Spreidingsmaten (measures of variability) laten je de mate van spreiding in 
de dataset zien. 

Religie en het getal 3God wordt in de christelijke traditie voorgesteld als een 

Heilige en Goddelijke drie-eenheid. 

In veel Bijbelse en middeleeuwse verhalen wordt, als iets drie keer gebeurt, 
dit als teken van God gezien. Als iets 1 keer gebeurt wordt het vaak als 
toeval gezien, bij twee keer heeft het een kwade bedoeling omdat dit een 
duivels getal is (déja vu). Bij drie keer wordt het gezien als waar en zeker en 
van God afkomstig. 
Als iets in de bijbel belangrijk was duurde het vaak drie dagen: 
Jona zat drie dagen en nachten in de buik van een vis,  
Jezus stond na drie dagen en nachten op uit de dood, er werd vaak drie 
dagen gevast 
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Geloof hoop en liefde.  
Goedheid;              
               Goedheid in woorden geeft vertrouwen 
                Goedheid in denken geeft vriendschap 
                Goedheid bij geven wekt liefde 
 
Muziek[  
Het getal 3 kan verschillende betekenissen hebben, wanneer het in 
een partituur of bladmuziek wordt aangetroffen: 
Vingerzetting (bijvoorbeeld op een piano is de 3 de middelvinger, op 
een viool of op een gitaar is de 3 de ringvinger van linkerhand* Als 
onderdeel van een maatsoort, bijvoorbeeld  in een driekwartsmaat, 
waarbij 3 kwarten per maat  
 als terts-kwart-akkoord op de eerste trap 
Als romeins cijfer III is het een aanduiding van een Trap 
Drie maten rust worden soms gegroepeerd aangegeven door 1 maat rust 
met een 3 erbovenn herhalingssituaties met een 1.-- en 2.-- en 3.-- geeft 
de 3.-- aan dat de derde keer onder het drietje dient te worden 
doorgespeeld, waarbij 1. en 2. overgeslagen worden 
Drieklank Het "drievoudig akkoord" bij Mozart (aanduiding van 
zijn vrijmetselaarswerk, heeft betrekking op Vader, Zoon en heilige geest  
Driestemmigheid Triool: een groepje van 3 noten die in de duur van 2 
noten gespeeld moeten worden. Deze drie noten worden gegroepeerd 
genoteerd met een boogje erboven of -onder met daarboven of -onder 
het cijfer 3. In een vierkwartsmaat kunnen bijvoorbeeld 3 achtste noten 
gelijkmatig over 1 tel verdeeld worden, of bijvoorbeeld 3 kwartnoten over 
2 tellen. 
 
In spreek taal 
           Driemaal is scheepsrecht 
          Al het goede komt in drievoud 
           Bedenk je drie keer voor je iets doet 

Drie turven hoog. Gezegd van een kleine jongen 
Drie kazen (turven) hoog.Spottende benaming voor een bijdehand kind, 
in het bijzonder voor een kleine ‘gaarne-groot’. Vgl. Huygens. 
Drie maken een klaverblad. Zelfs al is ze tweemaal mislukt, moet men 
een onderneming nog niet opgeven 
Dat scheelt drie stuiver! Dat is iets anders (dan hetgeen gij eerst hebt 
gezegd b. v.) 
Vis  wil drie keer zwemmen. Dit is een versterking van de voorgaande, 
vnl. gezegd wanneer er aan het dorstlessen geen eind komt. Men 
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verstaat onder dit drie keer zwemmen: in het water, in de braadpan (nl. 
in de boter) en bij het lessen van de dorst 
Iemand de drie H’s  meegeven. Gezegde tegen deurwaarders (Houdt Hem 
Hier), om iemand die schulden heeft niet te laten ontvluchten 
Een banket van drie hazelnoten. Een zeer karig onthaal 
 
In liedjes, zoals 
Drie kleine kleutertjes 
 
Natuurkunde 
3 is het atoomnummer van lithium. 
In de meeste gevallen wordt een ruimtelijke indeling beschreven in 
drie dimensies, ook wel X-Y-Z-oriëntatie genoemd. 
Een tandwiel met module 3 heeft een steekcirkeldiameter die gelijk is aan 
een derde van het aantal tanden. 
In de kleurcode voor elektronische componenten wordt 3 aangeduid met de 
kleur oranje. 
In de kleurcodering in de bibliotheek wordt de 3 door de letter D op een 
blauw vlak gerepresenteerd. 
 
In het mensenleven 
Er bestaat geen opvoeding almacht als eerst zo ook geen opvoeding 
onmacht als tweede en goed opvoeden is goed voorbeeld geven als derde 
gegeven bij de opvoeding. 
Als er drie heersers tegelijkertijd aan de macht zijn, wordt dit een 
triumviraat genoemd. Een voorbeeld van zo'n triumviraat is het 
driemanschap Marcus Antonius (consul van Caesar), 
legeraanvoerder Lepidus en de toen 18-jarige Gaius Octavius. 
Een groep van drie personen is een trio. 
 De Grote Drie is een term die voor diverse toonaangevende trio's wordt 
gebruikt. 
Een groep van drie bijeen horende zaken is een trias, bijv. de trias van staat, 
godsdienst en cultuur. Bekende triaden zijn de trias politica (wetgevende, 
uitvoerende en rechterlijke staatsmachten) en de Agias trias (Heilige 
Drievuldigheid). 
In de naam van Drie Formulieren van Enigheid. 
Er bestaan drie functies voor een wandelstok; 

1- Je kan er op leunen. 
2- Het staat en maakt je deftig. 
3- In geval van onenigheid kan je dreigen of slaan 

 
 

https://www.ensie.nl/spreekwoord/iemand-de-drie-h-s-meegeven
https://www.ensie.nl/spreekwoord/een-banket-van-drie-hazelnoten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atoomnummer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dimensie_(algemeen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tandwiel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Modulus_(tandwielen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurcodering_voor_elektronica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronische_component
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurcodering_(bibliotheek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerser
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Antonius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepidus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Imperator_Caesar_Augustus
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Grote_Drie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_politica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie_Formulieren_van_Enigheid


Tot drie te tellen kunt u nog leren. 
Met een goede inleiding, kern en kalmering, 
kunt u zeker vele uitdagingen bezweren. 
 
Bron; Eigen archief en Wikipedia 
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