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Letter-Tekens met een ge-Heim, een bijzonder Thuis… 

 

Een letter is van oorsprong een letter-teken. De letters zoals wij die kennen zijn een ‘restant’, of 

beter een ‘aspect’ van een veel omvattender gegeven: het teken.  

Onze letters hebben een lang verleden. Zij werden geboren in een semitische taal-omgeving, 

ongeveer 1700 jaar voor de gewone jaartelling, op het Sinaïtische schiereiland nabij Egypte.  

 

 
 

Een taal-revolutie: een teken voor een spraakklank, een houding van het spraakorgaan, en niet meer 

voor een bedoelde zaak in de buitenwereld. Al snel veroverden deze tekens de talen van het Midden-

Oosten: het Kanaänitisch, het Hebreeuws, het Fenicisch, het Aramees, en van daaruit het Grieks, het 

Latijn en de Germaanse talen. Telkens kwamen er kleinere en/of grotere veranderingen in de 

vormgeving, en in de volgorde van de tekens, en steeds meer werd vergeten dat de oorspronkelijke 

namen van deze tekens ook begrippen waren en aanduidingen voor getallen. In het Hebreeuws is dit 

nog het best bewaard gebleven: 22 letter-tekens, 22 namen, 22 betekenissen i.v.m. existentiële 

verhoudingen, 22 getallen binnen het tientallig getal-systeem: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-20-30-40-50-60-

70-80-90-100-200-300-400. De Hebreeuwse B is de Beth. Het woord Beth betekent ‘Huis’. Het woord 

Beth draagt als het ware de spraakklank B. De letter B heet naar zijn ‘draag-woord’, dit heet het 

acrofonische principe. Dit geldt voor alle letter-tekens. Bijzonder is dat deze schijnbaar niet-relevante 

inhouden toch meedoen voor een goed begrip van de woorden waarin deze letter-tekens gebruikt 

worden. Het is één van de belangrijkste fundamenten in de Joodse mystiek. Het letter-teken dient 

dus niet alleen om te decoderen wat er staat, hoe het woord klinkt, maar ook om mede te 

‘ontcijferen’ wat er met dat woord in deze context wordt bedoeld, en om relaties te leggen. Een 

voorbeeld m.b.t. het getal: 

De slang in het Paradijs, de nachash, vxn = 50-8-300 = 358 blijkt hetzelfde getal te hebben als het 

woord voor de Gezalfde, de Mashiach (= Messias), xyvm = 40-300-10-8 = 358… die twee begrippen 

hebben daarom op grond van hun gelijke getalsmatigheid iets met elkaar te maken, en men zegt dan 

ook in de Joodse Overlevering: ‘de slang in het begin is de verlosser aan het eind’… 

 

De letters Z en N zijn in hun oer-gedaante verwant met de Zayin en de Noen in het Hebreeuws. De 

Zayin staat tevens voor het begrip ‘Werktuig’ en dan met name het ‘Zwaard’, het scheiding 

makende voorwerp, zoals ook een ploeg omkeert en insnijdt. Zayin staat voor het getal 7. 

In het oer-alfabet staat Zayin namelijk op de zevende plaats. Dat is in het Latijnse alfabet 

niet zo gebleven. In het Nederlandse alfabet staat hij nu achteraan, als 26-ste. 

De Noen staat voor het begrip ‘Vis’, en dan met name de vis die boven water springt en ziet wat geen 

vis ooit heeft gezien. In de Noen schuilt de Openbaring, een Licht dat opgaat, een Inzicht dat 

boven deze wereld uitgaat. Noen staat voor het getal 50. Zij is daarmee de vervulling van 

het getal 7… voorbij het scheiding-makende, voorbij 7 x 7, de eindeloze herhaling van 

hetzelfde. Noen is 7 x 7 + Eén… Met 50 is deze wereld terug bij de Ene van vóór het begin. 



In het Nederlands ontmoeten Z en N, deze Zayin en Noen, elkaar in de verschriftelijking van het 

begrip ZoN. Het Nederlands schrijft hier ook een letter voor de klank ‘o’, het is een klinker, een 

vocaal, terwijl de Z en de N mede-klinkers zijn, consonanten. Het oer-alfabet bestond alleen uit 22 

mede-klinkers, 22 consonanten. De klinkers, de vocalen, de klank, beschouwde men als een 

manifestatie van het ongrijpbare, de wind, de adem, het Goddelijke… daarvoor waren geen tekens, 

uit eerbied en ontzag, die schreef men in principe niet. Geen Aa-Ee-Ie-Oo-Uu dus. Toegepast op het 

NDRLNDS (Nederlands) zou er dus naar analogie hebben gestaan ZN… in plaats van ZoN. 

Natuurlijk zou je in het bovenstaande voorbeeld ook hebben kunnen lezen Z(ie)N… Z(ij)N… Z(i)N… 

Z(oe)N… Z(oo)N… Z(e)N… In het Hebreeuws maakt de context mede uit wat de juiste interpretatie is, 

maar tegelijk is daar het verband met die andere begrippen toch relevant! 

 

Z en N zijn tekens, nog steeds, ook al is bijna iedereen dat vergeten en zijn de letters bij ons een soort 

van wegwerp-artikelen. Het zijn nog steeds die al-oude ideogrammen, die zinrijke inhouden waarin 

zij gronden en die in de verte, hoe vaag ook, nog steeds meeklinken.  

Z en N, Zayin en Noen zijn in zekere ZiN tegen-stellingen van elkaar: scheidend en helend. In hun 

huidige Latijnse ‘kapitale’ vorm lijkt de N op een gekantelde Z. De N met een vertikale uitstraling en 

de Z met een horizontale uitstraling. Of, juist omgekeerd: de N die links en rechts verbindt, het gaan 

door de tijd, en de Z die boven en beneden verbindt, de hemel en de aarde… 

 

Verwerkt tot monogram openbaart het tweetal in onze typografische vormgeving vrij ongedwongen 

een op een svastika gelijkend motief. Toch is dat in het Nederlands in feite heel bijzonder, want de 

svastika is een oer-oud symbool van de ZoN… van de ZN… van de       dus… Dit kun je natuurlijk 

gemakkelijk afdoen als ‘toeval’, maar dan zou ik ‘toeval’ toch iets wonderbaarlijker willen lezen, als 

iets dat ons inderdaad langs on-naspeurlijke weg ‘toevalt’. 

Ook het begrip Z(oo)N heeft een zeer oude en diepe mystieke betekenis. Ik denk daarbij aan het 

jodendom, de gnosis, het christendom. De ‘ZooN’ vertegenwoordigt een belangrijke existentiële 

verhouding. Het begrip wijst op de intieme verhouding tussen de Eeuwige en zijn Schepping, in het 

bijzonder: God en Mens. Daarbij is die Mens uitdrukkelijk mannelijk en vrouwelijk. In het mystieke 

‘ZooN-ZijN’ staan man en vrouw hand in hand naast elkaar in en tegenover de Eeuwige. Bijzonder om 

te vermelden is dat in het Hebreeuws het begrip voor ‘mannelijk’ (Zachar) begint met een Zayin (Z), 

en het begrip voor ‘vrouwelijk’ (Neqevah) begint met een Noen (N)… Wat een ‘toeval’ dat die twee 

initialen in ons woord ‘Z(oo)N’ samenkomen! 

 

Het is een merkwaardig en intrigerend ‘toeval’ dat de Nationaal-Socialisten in Duitsland (NaZi-partij) 

in 1920 kozen voor de svasika als embleem voor hun partij… Het symbool was in die dagen 

buitengewoon populair geworden, mede door de opgravingen van Heinrich Schliemann in Troje. 

Menige sportclub en vereniging tekende het symbool op haar shirt, het was modieus, en had nog 

steeds haar onbezoedelde betekenis als te staan voor ‘voorspoed en geluk’. Natuurlijk!... Het was het 

symbool van de opkomende ZoN, de terugkeer van het Licht, teken van vernieuwing, ‘hij is niet dood, 

hij leeft’, teken van weder-opstanding. Dat is in het Oosten nog steeds zo! Teken waardoor wij 

kunnen Z(ie)N, kunnen Z(ij)N, en Z(i)N ervaren…  
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2e eeuw, Spanje 



Het teken werd in 1920 opportunistisch gekaapt en gegijzeld, louter om te dienen als embleem, als 

herkenningsteken, aandacht-trekker… en het werkte.  

Wat in het Nederlands blijkt, blijft in het Duits verborgen: zij wilden het volk van de ‘Z(oo)N’, dat zijn 

de Joden, vernietigen en zij deden dat onder het (kruis-)teken van de Z(oo)N, maar dat zie je alleen in 

het Nederlands. Hoe subtiel en verbijsterend lijkt een diep gewortelde, eeuwenlange, ‘christelijke 

haat’ jegens de Joden hier alsnog te willen zegevieren!... Hoe weet het Kwaad in de mens opnieuw 

alles te verdraaien… Toeval?... Wisten zij niet wat zij deden?... Ergens diep in het Genie van de Taal 

wordt dat wel geweten en toont het zich ook, want is dat volk van de ‘Z(oo)N’ niet ook het volk 

‘Z(io)N’?... waarvan de Bijbel zegt dat het de eerstgeboren Z(oo)N is van de Eeuwige? (Ex. 4:22) 

 

Z en N vormen als monogram een oer-motief: het millennia oude symbool van de svastika, het Z(o)N-

ne-teken, de levens-energie. Die linguïstische coïncidentie dringt zich in het Duits niet op en bleef 

daar ook verborgen. De svastika is een levens-teken, dat laat zich niet zomaar ontkennen. Haar 

vormgeving verbeeldt een mystieke didactiek. Zij werd, nu exact een eeuw geleden, misbruikt door 

de goddeloze geest van een gestorven cultuur met onverwerkte rancunes. Een letterlijke karakter-

moord. Maar een teken dat in zichzelf de Opstanding openbaart, kan niet gestorven blijven. Het 

‘Teken van de Z(oo)N’ laat zich lezen als Toegangspoort tot de Eeuwige, teken van Opstanding. Ik 

denk hierbij vooral aan de menselijke identificatie van zichzelf: van ‘verstands-ego’ naar 

‘openbarings-Ik’, van ‘Wie-ben-ik?’ naar ‘Hier-ben-Ik!’. Mijn ego niet meer, maar ook niet minder, dan 

een echo van de Eeuwige, mijn Roeper en ‘Boven-Ik’. Het gaat om een dieper besef van wat het is 

Mens te zijn in Beeld en Gelijkenis met ‘de-Ene-die-is’. Geen ‘ik’ zonder ‘Boven-Ik’, zonder daarvan 

onwetend te zijn en daardoor bewust en onbewust te verkeren in een staat van vervreemding, ex-

centriciteit en slavernij. Want hoe eigen en enig mijn verstand zichzelf ook heeft gedacht, ik ben iets 

dat niet van mij is… de Raadselachtige is ook in mij, en zonder Deze ben ik niet te ontraadselen, blijft 

de Stilte uiteindelijk een vreemde leegte met een angstig geheim, en heeft de dood geen Vader, kijkt 

de Ene niet door mij heen, lukt het niet te zwijgen en te lijden in Vreugde om de Ene die mij draagt. 

 

Z en N een oer-verhouding, om dat te Z(ij)N, dat in te Z(ie)N, hemel en aarde in jezelf te ver-Z(oe)N-

en. Dat is een opgave in het verlengde van een Gave. Leven is terug-geven. De sleutel is Over-gave en 

Inzicht… Inzicht door Overgave… Overgave door Inzicht… het Koninkrijk van de Eeuwige, Malchoeth 

Shamayim, de Levensboom, in mij… de Kunst van Z(e)N zonder rituelen… dagelijkse Eén-voud. 

 

Robert la Boresa 
(juli 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZN-kader en zegel genomen uit het mystieke handschrift: 

‘In het Teken van de ZooN’ (1986) 


