
 

 

 

 

 

 



  

 

De svastika, het hoeken-kruis… wat zij is en wat zij niet is… 
  

Precies een eeuw geleden, d.w.z. vijf jaar na de aanslag op Frans Ferdinand, de troonopvolger van 

Oostenrijk-Hongarije (een moord die de Eerste Wereld-oorlog tot gevolg had), vond er in 1920 een 

andere aanslag plaats, die mede de weg bereidde naar de Tweede Wereldoorlog. Ook hier was in 

wezen sprake van een moord, een karakter-moord in de meest letterlijke zin van het woord: eind 

1919, begin 1920, introduceerde een ambitieuze nieuwkomer in de partij die beloofde Duitsland 

weer groot te maken, de in die tijd modieuze svastika als herkenningsteken voor zijn partij… met 

grote gevolgen, zoals een ieder die de geschiedenis kent, zal weten. Goed om daar in 2020, honderd 

jaar later, bij stil te staan. Wat hier gebeurde dreunt door tot op deze dag. Iets onberedeneerds 

fascineerde in dit teken, het was in staat te ontketenen. Dat deed het ook, erger dan men toen 

vermoedde… een oude haat… een diepe leegte… iets dat om genezing vroeg… en om genezing 

vraagt, omdat het iets anders had moeten zijn. 

 

     ‘Jezus zegt:  

      Als jullie baren wat in je zit, 

      zal dat, wat jullie in je hebben, je redden. 

      Als jullie dat niet in je hebben, 

      zal dat, wat jullie niet in je hebben, je doden.’ 
 

       Logos 70 – Thomas evangelie – vertaling: Gilles Quispel. 
 

De svastika ( स्वस्तिक ) een woord uit het Sanskriet, verwijst naar het oeroude archetypische hoeken-

kruis, teken van voorspoed en geluk, ZoN-nekruis, symbool van wederopstanding. Teken van dood en 

verrijzenis, zichtbaar in de zich telkens herhalende cyclus van zons-ondergang en zons-opgang. Twee 

gestalten die één zijn, zoals Yin en Yang, dag en nacht, mannelijk en vrouwelijk… 

De svastika, mysterie-teken van diep inzicht in de menselijke situatie van geboorte en weder-

geboorte, maar nu, in 1920, gedegradeerd tot partij-symbool… een partij wiens ideologische waan 

zou uitmonden in gruwelijke on-menselijkheid en massa-moord.  

Kruis vervreemd van zichzelf en in valse handen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Het teken was vooral zo populair geworden door de succesvolle opgravingen van de Duitse amateur 

archeoloog Heinrich Schliemann (1822 – 1890). Hij ontdekte in 1870 de resten van het mythische, 

maar toch werkelijke Troje. Ook daar vond hij, zoals overal ter wereld, het telkens terugkerende 

motief van de svastika. Op aardewerk en beslag, in mozaïeken en als inscriptie. De svastika bleek een 

van de oudste menselijke symbolen, verbonden met levenskracht en geluk. Het teken viel meteen 

ten prooi aan de geest van de tijd… van sportclubs, artiesten en stylisten tot en met racistische 

ideologen. Het teken sprak tot de verbeelding, maar men wist niet echt waarom… 

Boeddhistisch heiligdom anno Nu 

Windsor Svastikas (1905 – 1916) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kruis-Punt 
  

Een svastika verbeeldt een bijzonder Kruis-Punt. Wat is een kruis?... Wat is een punt?... 

Een kruis verbeeldt de ontmoeting van twee tegengestelde richtingen: horizontaal en verticaal, 

Noord-Zuid en Oost-West. In meer spirituele zin de ontmoeting Boven en Beneden, Links en Rechts, 

Hemel en Aarde. 

In een punt steekt nog meer geheimenis. De punt die ik kan zetten, is immers geen punt, maar een 

cirkel. Een punt heeft in wezen geen diameter, geen omtrek, geen volume, anders is het een cirkel of 

een bol. Een punt is wiskundig nul-dimensionaal, en kan hier in deze wereld van ruimte/tijd niet 

bestaan, alleen worden gedacht. Een punt is ‘noumenaal’, denkbeeldig, onvoorstelbaar… tenzij ik 

kies voor een hulp-constructie: de stip, een mini-cirkeltje, het snij-punt tussen twee lijnen. Maar ook 

in dit laatste geval klopt er wiskundig/meetkundig iets niet: een lijn heeft in wezen geen dikte, is één-

dimensionaal. Ook het snij-punt is ‘noumenaal’, bestaat niet echt. In onze dagelijkse, praktische 

praktijk zijn lijnen eigenlijk geen lijnen, maar paadjes met twee randen… zijn punten kleine stipjes 

met een zeker oppervlak. De svastika die ik teken is niet de svastika die tot mij spreekt… 

 

De svastika toont de structuur van een bijzonder Kruis-Punt. Een ontmoetings-punt van Tijd en 

Eeuwigheid, van Worden en ZijN, van immanent en transcendent. Het is in wezen een icoon, een 

venster, een poort, waardoor de blik voorbij zichzelf kan ZieN… Verblindend en Ontwakend. (In het 

Hebreeuws is dat één begrip: rw[ , blind maken, verblinden, en wakker zijn, wakker worden) 

Het ontwaken betreft een nieuwe ZiN, ZiN die overstijgt, die draagt: fundament van mededogen en 

begrip. Een ZieN dat mij verlost uit mijn isolement met al zijn valse identiteiten, de hele zoektocht 

daarnaar. Identiteit is een Gave, langs de weg van Inzicht en Over-gave. De svastika verbeeldt in zijn 

geheel een onzienlijk Rust-Punt… de ZoN die ondergaat is dezelfde als de ZoN die opkomt. In elk 

moment is Ondergang én Opstanding. ZieN met opstandings-kracht, een waarachtig ZeN-motief. 

 

De svastika heet een ZoN-symbool, symbool van de onoverwinnelijke, telkens terugkerende ZoN, 

symbool van voorspoed en geluk. Haar uiterlijk is dynamisch en tegelijk stabiel, met spaken en spil, zij 

draait en staat stil… Zij staat symbool, pak haar niet vast, zij wijst, geeft les, spreekt tegen horenden… 

een les van de Eeuwige in de Tijd. Een svastika is Hemelse Didactiek. De svastika is een van de oudste 

symbolen, oer-teken van onuitsprekelijk Inzicht, met een altijddurende frisheid. Zij werd helaas 

verloochend, mishandeld, misbruikt door onwetenden in wie wel verblinding was, maar geen 

Ontwaken… De svastika werd tot wapper-ding in dienst van hoogmoed, waanzin en afgoderij… een 

sleep-net voor roes-vissen en mee-lopers. Geen visioen en speldenprik die maakt tot Echteling en 

Enkeling… met een hart dat klopt vanuit de Hemel. 

Etruskisch beslag 

700 BC 

Romeins mozaïek 2e eeuw CE 



In de svastika zien we een ontmoeting van Z en N, vier hoeken, twee gekeerde wegen, een dans van 

beide, man en vrouw, Hemel en Aarde, Licht en Donker, Rust en Beweging, Ja en Nee, Yin en Yang… 

Kern van de svastika is de Punt in het midden waar alles om draait. Die Punt is niet van hier, het is 

een Poort waardoor de Ene zich openbaart met Kracht, onhoorbaar… het is een Innerlijke Revolutie 

die Leegte vult met Licht, het neerliggen opwekt met een ander Zelf-verstaan: ‘ehyeh asher ehyeh’, 

‘ik ben, waarvan geldt, Ik ben’… Waar Licht is, kan geen Duisternis bestaan. 
 

In de vormgeving van Z en N toont zich een scherpe verhouding, een verbinding langs een pad van 

Ommekeer: stop – keer om – terug – anders … Zowel wat betreft de Tijd (het voortgaan), in het beeld 

van de N, als wat betreft de Ruimte (Boven en Beneden), het beeld van de Z. 

Het keren in Z en N is radicaal, afstand nemend, discontinu en toch verbonden: Boven is niet stiekem 

toch Beneden, Beneden is niet relatief Boven… Elk ‘Nu’ is anders en toch telkens ‘Nu’, dat geldt ook 

voor ‘Zo’… ‘Zo’ is al wordend wat het telkens ‘Nu’ en ‘Zo’ is. Er is onderscheid, een ZieN van onder-

scheid, en toch is dit Alles Eén. Dit Inzicht toont zich in Overgave.  
 

De verhoudingen in Z en N zijn dezelfde verhoudingen als in een svastika. Het menselijk brein bracht 

het voort in gesprek met de Eeuwige, omdat het passend is in de Roeping van de Mens, het past bij 

wie hij is, zo leest hij, zo spreekt de Eeuwige hem aan om Wel-Bewust in hem te staan. 
  

 ‘In het begin was het Woord (Logos), en het Woord was bij God, en het Woord was God…  

  Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is…’  
  (Johannes 1:1-3)     

 

Deze Geestelijke uiting van de Logos vond in het Nederlands van de laatste eeuwen de schriftelijke 

uiting ‘ZoN’ voor de ster die al miljoenen jaren de aarde verlicht en tot leven wekt… en in die ver- 

schriftelijkte uiting kwamen de lijnen bij elkaar die al millennia terug door de mens in de rotsen 

werden gekerfd als teken van Vernieuwing en Herstel, het wonder van Regeneratie, van Keer en 

Weder-Keer, de Levens-Kracht: de svastika…       … hier als monogram van Z en N, teken van een 

groot Geheimenis. Een bijzonder mystiek toeval dat zich herhaalt in de woorden ZijN, ZieN, ZiN, 

ZooN, ZoeN, en zelfs, met een mysterieuze, oosterse glimlach, in het begrip ZeN… In het Duits blijft 

dit semantische fenomeen grotendeels verborgen. Z en N vind je daar alleen in het een-lettergrepige 

woord ‘ZehN’, tien… en verder in het twee-lettergrepige Na-Zi en Zi-oN… en ook dat is heel bijzonder, 

belangwekkend bijzonder zelfs, en voor een huiveringwekkende studie vatbaar! 
 

Spectaculair, voor wie het wil ZieN… taal is een raadsel, meer nog: een Wonder van ZiN. Dit werd niet 

met een menselijk-al-te-menselijk oogmerk zo geknutseld, het toont zich! Elke taal is uit het Wonder, 

binnen het ‘Mysterie van het ZijN’… Deze Wetenschap mag in mijn zelf-verklaring nooit vergeten 

worden, nooit overgeslagen, nooit ontbreken, anders word ik iets anders dan ik ben… armzaliger, 

leger, op de been gehouden door strip-verhalen en aandachts-statistieken. 
 

   Jezus zegt: 

   Als jullie leidslieden tot jullie zeggen: 

   Ziet, het Koninkrijk is in de hemel, dan zullen de vogelen des hemels jullie voor zijn. 

   Als zij tot jullie zeggen:  

   Het is onder de aarde, dan zullen de vissen van de zee jullie voor zijn. 

   Het Koninkrijk van God is binnen in jullie en het is buiten jullie. 

   Iedereen, die zichzelf kent, zal het vinden. 

   En wanneer jullie jezelf zult kennen, zullen jullie beseffen, dat jullie Zonen zijn van de Levende Vader. 

   Maar als jullie jezelf niet zult kennen, dan verkeren jullie in armoede, 

   en zijn jullie de armoede! 
  

   Logos 3 – Evangelie van Thomas – vertaling Gilles Quispel. 



  

 

De Europese geschiedenis van de laatste twintig eeuwen draait in het bijzonder om ‘de ZooN’, in de 

gedaante van ‘de Christus’, zij draait om identiteit. ZooN is hier een relatie-begrip, een existentiële 

verbondenheid met ‘de Vader’. ZooN, dat ben ik, dat is de Mens, van wie in het boek Genesis wordt 

gezegd (Gen. 1:27) : ‘… Man en Vrouw schiep Hij hen… Zachar oeNekevah bara otham… ‘De Vader’, 

dat is de Eeuwige, de Onuitsprekelijke, die ons inzicht te boven gaat, maar Wiens schepping wij zijn. 

Dit is een mystiek besef, geen theologie, geen te beamen tekst in machtsverhalen. ‘De Vader’ is de 

Levende, die levend maakt, die opwekt  wat gestorven is, die doet beseffen: Ik ben met je… ‘ehyeh 

imach’… zoals in de Bijbel tot Mozes wordt gezegd (Exodus 3:12) waar deze aarzelt de opdracht van 

de Eeuwige aan te nemen, om de Kinderen van Israël, ‘Gods eerstgeboren ZooN’ (Ex. 4:22), te 

bevrijden uit hun slavernij in het land Egypte. 

 

In de Levende ben ik meer dan wie ik dacht dat ik was vóór ik de Levende ontmoette. In de Levende 

hoef ik mijzelf niet meer uitputtend te verklaren en uit te leggen met indruk-wekkende verhalen, 

imponerende houdingen, overheersend gedrag. De Levende maakt vrij om te leven en te sterven. 

Het antwoord op ‘Wie-ben-ik?’ is een eenvoudig ‘Hier-ben-Ik’, om te doen wat nodig is… van 

afwassen tot regeren, en in elk moment heerst het geluk van de Ene, zijn Shalom. 

 

Zachar, mannelijk… Nekevah, vrouwelijk… Z en N… In het Nederlands verenigd in het begrip ZooN, 

het mystieke begrip ‘ZooN’, het begrip dat wordt getekend met de oer-tekens Zayin en Noen. In deze 

tekens, die in het Hebreeuws nog ideogrammen zijn, zal iets te vinden zijn dat wezenlijk is voor onze 

menselijke situatie. Iets wat wij niet goed hebben verstaan, niet juist hebben onderwezen, waardoor 

de chaos-krachten in ons machtig bleven en wat menig ‘verwarde’ mens heeft opgeleverd. Zie voor 

de betekenis van deze twee tekens de tekst: ‘Letter-tekens met een ge-Heim, een bijzonder Thuis’ 

 

Tot slot:  
In het land van Rabindranath Tagore bleef de svastika, tot op de dag van vandaag, wat zij was in het 

begin: symbool van geluk en levenskracht… en prijkt zij op tomben en tempels, boven portieken en 

portalen, op talloze beelden van de Boeddha… Zó wil dit teken opnieuw bestaan en herkend zijn, 

verlost van de vloek die het westen haar aandeed, die haar omsmeedde tot brand-merk van anti-

semitisme in een duivelse verdraaiing van haar ware ZiN. 

De svastika als ‘Woord-Ikoon van Geest’, (zie de Tweespraak bij Gitanjali 56, in Krans van bloemen) 

geschikt voor meditatie, onderwijzing, mysterie-teken van bijzondere Kennis. Zo kan het ook 

functioneren in het begrijpen van de mystiek van Tagore die gekenmerkt wordt door vreugde en een 

liefdevol opgaan in de Eeuwige bij al het dagelijkse dat wij doen. Tagore streefde in alles naar 

harmonie, met name tussen de wereld-religies. In hem is het ge-Heim van de mysticus, die door 

Inzicht en Overgave Thuis-komt in de Ene, Die al met hem was, al vóór een mens dat ziet… de 

Komende is de ZijN-de en de Wordende in Eén.    

 

   


