Algemene handleiding
bij het leggen van de tarot

De beschrijving van de tarotkaarten in
deze handleiding is universeel en daarom
toepasbaar op (bijna) elk tarotspel

Uitgeverij Schors - Amsterdam

De tarot
De tarot is een oud esoterisch, psychologisch en filosofisch systeem en bestaat uit 78 kaar
ten met afbeeldingen die betrekking hebben op facetten van het dagelijkse ‘spirituele’ leven, verdeeld over 22 Grote Arcana en 56 Kleine Arcana. Het lezen van de kaarten wordt
gebruikt om antwoorden te krijgen op vragen op allerlei gebied; antwoorden die moeten
leiden tot meer inzicht in onszelf of de wereld om ons heen.
Het eerste tarotspel dateert uit eerste helft van de 15e eeuw, maar over de ware oorsprong
van de tarot tasten we in het duister; deze ligt in elk geval heel ver in het verleden. Het
woord tarot kent geen letterlijke vertaling. Het is met de Egyptische Koninklijke Levensweg
in verband gebracht (tar = weg, ro = koning), en met het Latijnse anagram rota, dat rad of
wiel betekent. Dit doet vermoeden dat de oorsprong langs deze weg gezocht moet worden.
In het huidige tarotspel is dit rad of wiel terug te vinden in het Rad van Fortuin (kaart X), dit
staat (o.a.) voor lot, karma, reïncarnatie, cycli, keerpunten, orakel raadplegen, denken in
spiralen. Tarot staat ook voor Torah (of Tora), Hebreeuws voor de Wet. In het tarotspel komt
dit terug in Het Boek van Tora, het wetboek dat de Hogepriesteres (kaart II) op haar schoot
houdt. Het woord tarot is ook wel omschreven als een kaart of sleutel waarmee de Grote en
de Kleine Arcana ontsloten zouden kunnen worden.
Omdat de tarot op de universele taal der symboliek berust, heeft de invloed van de tarot
zich door de eeuwen heen (niet gehinderd door taalgrenzen of veranderende samenlevin
gen) over de hele wereld kunnen verspreiden. Symboliek als taal van het onbewuste, van de
sensitieve en intuïtieve geest, maakt de tarot uitermate geschikt voor voorspellen.

De 78 kaarten van het tarotspel:
de Grote Arcana en de Kleine Arcana
De letterlijke betekenis van arcana is geheimenissen (Lat.) en staat voor het verborgene
of de kennis van de spirituele, psychische werelden. De Grote Arcana bestaan uit 22 kaar
ten die de abstracte waarden van het leven weergeven in archetypische symbolen. Deze
22 kaarten kunnen de troeven van het spel worden genoemd. De Grote Arcana bestonden
waarschijnlijk al eerder dan de Kleine Arcana. Vroegere kaartspellen verschilden namelijk
qua aantal kaarten; rond 1500 wordt een spel beschreven met de opbouw van het huidige
tarotspel: het Venetiaanse Spel.
De 56 kaarten van de Kleine Arcana staan voor het leven van alledag en dagelijkse gebeur
tenissen. Deze Kleine Arcana zijn onderverdeeld in 16 hofkaarten (Koning, Koningin, Ridder
en Schildknaap) en 40 getalskaarten (Aas tot en met 10), waarbij de hofkaarten staan voor
de mensen om ons heen en hoe we elkaar beïnvloeden, en de getalskaarten staan voor ons
zelf en onze omstandigheden.
De kaarten van de Kleine Arcana zijn de voorlopers van onze huidige speelkaarten en zou
den pas later in de Middeleeuwen zijn ontstaan. In vroegere kaartspellen verwijzen de vier
kleuren van de Kleine Arcana naar de vier middeleeuwse standen: Bekers/Harten staan
voor de geestelijkheid, Zwaarden/Schoppen staan voor de adel, Pentakels/Ruiten staan
voor de kooplieden en Staven/Klaveren staan voor de boeren, het gewone volk.
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Vermoedelijke oorsprong en verspreiding van het spel
De oorsprong van het tarotspel is vrij eenvoudig te traceren, aangezien de sporen van het
spel (namelijk: de kaarten) bekend zijn. Speelkaarten zoals wij deze kennen, komen waar
schijnlijk uit China en Korea en zijn vermoedelijk tussen 900 en 1100 n.Chr. ontworpen naar
de patronen op papiergeld.
Vanaf de 14e eeuw wordt het tarotspel in het Westen gesignaleerd. Het oudste overgele
verde spel is het Italiaanse Visconti-Sforza spel, dat rond 1432 werd vervaardigd ter ere
van een huwelijk tussen deze twee Milanese families. Vermoedelijk ligt de oorsprong van
het tarotspel dan ook in Italië. In Zwitserland werden de kaarten voor het eerst genoemd in
wetsdocumenten (1367), waarin ze verboden werden. In Engeland werd het spel zelfs al in
1240 genoemd in de Synode van Worcester. In Duitsland werd het toegestaan als kans- of
gokspel in de Code van Neuremberg. Maar in Italië werd het spel onder de naam naibbe
(namelijk: kaarten) verboden en ook in Frankrijk was het spel per decreet verboden (1369).
Echter, tegen het eind van de 15e eeuw werd de Franse Tarot de Marseille zeer populair en
dit spel wordt tot op heden nog steeds veel gebruikt voor het vraag- en antwoordspel en
voor het Italiaanse tarocchi, een voorloper van bridge.
De rage van voorspellen met tarotkaarten die ontstond, maakte dat de Paus het ‘Duivels
Prentenboek’, zoals hij de tarot bestempelde, in de ban deed; met als gevolg dat de gelo
vigen elk jaar in de boetedoeningsperiode na Carnaval de in hun bezit zijnde kaarten ver
brandden, om ze later in het jaar weer aan te schaffen (!)
Hoe de kaarten het Westen zijn binnengekomen, is niet duidelijk. Er bestaan verschillende
opvattingen. Uitgaande van een Egyptische oorsprong wordt aangenomen dat de kaarten
waren meegenomen door kruisvaarders. Deze tochten vonden echter plaats ver voordat de
eerste kaarten in het Westen gesignaleerd werden.
Uitgaande van een Hebreeuwse oorsprong wordt de overlevering van het tarotspel toege
kend aan het ‘Volk Israëls’, dat fungeerde als verbindingsschakel tussen het oude Egypte
en het Avondland (het Westen). Deze stelling wordt onderbouwd door de vergelijking tus
sen de 22 kaarten van de Grote Arcana en de Kabbalistische betekenis van de 22 letters van
het Hebreeuwse alfabet.
Uitgaande van een Indiase oorsprong wordt aangenomen dat de zigeuners (afgaande op
hun uit India stammende taal) de kaarten naar het Westen meenamen. Echter, de zigeuners
trokken vermoedelijk op z’n vroegst in de 15e eeuw Europa binnen, terwijl men daar toen
al zeker een kleine eeuw bekend was met de tarotkaarten. Wel hebben zigeuners het voor
spellen met kaarten overgenomen en er zo toe bijgedragen het gebruik te verbreiden én het
spel de reputatie van ‘waarzegmiddel’ te geven.
Hoe het tarotspel in Europa terecht is gekomen blijft onduidelijk, maar zeker is dat het
spel snel zeer geliefd werd. In de 18e eeuw werd het spel herontdekt door Antoine Court
de Gébelin (1725-1784), een Franse geestelijke, taalgeleerde en occultist. Op zoek naar de
‘oertaal’ kende hij in zijn werk Le Monde Primitif de tarot een Egyptische oorsprong toe: het
Boek Thoth. Dit werk werd volgens hem gebruikt bij inwijdingen in de mysteriën van het
Egyptische priesterschap. Etteila, pseudoniem (en anagram) voor Jean-Baptiste Aliette, een
Franse waarzegger en leerling van De Gébelin, leidde uit eigen onderzoek naar Pythagoras’
beschrijvingen van de werkelijkheid af, dat de Egyptische god Thoth-Hermes de grondleg
ger van de tarot geweest moet zijn.
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Eliphas Levi (1810-1875), pseudoniem voor Alphonse-Louis Constant, een Franse priester en
occultist, ontwikkelde de theorie over het verband tussen de tarot en de Joodse Kabbala.
Hij zag de tarot als een sleutel tot de Kabbala, de Bijbel en de Sleutels van Salomon. Levi
beweert in zijn werk Leer en Ritueel der Hogere Magie dat het bij de tarot gaat om een boek
dat de Hebreeërs aan Henoch toeschrijven, de Egyptenaren aan Hermes Trismegistus en de
Grieken aan hun legendarische stedebouwer Cadmus.

De ontwikkeling van het tarotspel
Het tarotspel, met zijn meestal zeer fraai uitgevoerde kaarten, mocht zich verheugen in een
s teeds groeiende belangstelling. Vooral in onzekere tijden zocht men zijn toevlucht tot de
kaarten: in Frankrijk was het spel aan het eind van de 18e eeuw (ten tijde van de Franse Re
volutie) zeer populair! Aan het begin van de 20e eeuw verscheen in Engeland en Amerika
een hele nieuwe groep tarotspellen. Deze waren gebaseerd op Westerse esoterische tradi
ties, de mystiek van de Kabbala en correspondenties met de astrologische en alchemisti
sche symboliek.
Hiervan is de Waite Tarot (ook wel Rider-Waite Tarot) het eerste spel waarbij de denkbeelden van de Grote Arcana werden geïllustreerd. Ook de kaarten van de Kleine Arcana zijn van
symbolische beelden voorzien. Dit tarotspel werd voor het eerst gepubliceerd in 1910 (Rider
Company) en dankt zijn naam aan Arthur Edward Waite en Pamela Colman Smith.
Waite (1857-1941), een Engelse christelijke esoterische filosoof en lid van de Hermetische
Orde van de gouden Dageraad (een invloedrijke magische orde opgericht aan het eind van
de 19e eeuw), was de geestelijk vader van dit spel. Hij omschreef de symboliek van de tarot
als een soort alfabet waarmee een oneindig aantal combinaties kan worden gemaakt en die
aan alles (in het leven) zin geven. De kunstenares Pamela Colman Smith vervaardigde de
illustraties voor de kaarten.
Dit tarotspel is door zijn afgeronde, toegankelijke symboliek zeer populair geworden.

De beschrijving van de 78 kaarten
In de beschrijving van de kaarten wordt de betekenis van alle 78 kaarten van het tarotspel
toegelicht: zowel van de 22 kaarten van de Grote Arcana, als van de 56 kaarten van de Kleine Arcana. Deze beschrijving is universeel en daarom toepasbaar op (bijna) elk tarotspel.
De betekenis van de betreffende tarotkaart wordt (o.a.) bepaald door de positie van de
kaart, namelijk met de afbeelding rechtop of ondersteboven, of de plaats in een bepaald
legpatroon (zoals bijvoorbeeld Het Keltisch Kruis). Deze posities worden toegelicht.
Tevens worden bij deze beschrijving enkele correspondenties toegelicht: de astrologische
sleutel (sterrenbeeld, planeet of element) en de kleur (alleen bij de Grote Arcana).
Voorafgaand aan de uitleg per kaart wordt bij de Kleine Arcana de betekenis van de vier
kleuren (Staven, Pentakels, Zwaarden en Bekers) toegelicht. Het ‘karakter’ van deze kleuren geeft sfeer en inhoud aan de 56 kaarten van de Kleine Arcana. De correspondenties
bij deze toelichting zijn: deugden/ondeugden, stijl/eigenschap, jaargetijde/windhoek, element en voorstellingen.
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De betekenis van de 22 kaarten van de Grote Arcana
De Dwaas - 0 (ook wel 22)
Rechtop: stralende, maar ongerichte levenskracht; instinctief, spontaan en ondoordacht
handelen, meestal juist; tijd om keuze te maken en beslissingen te nemen
Ondersteboven: dwaasheid; verkeerde keuze; doelloos rondzwerven
Astrologische sleutel: Uranus
Kleur: lichtgeel
De Magiër - I
Rechtop: plannen maken; het uitvoeren of uitwerken van een idee; zich concentreren op
een doel, ambitie of plan; slim, speels en handig
Ondersteboven: manipulatie; onrealiseerbare projecten en ambities
Astrologische sleutel: Mercurius
Kleur: geel
De Hogepriesteres - II
Rechtop: veranderingen, vaak positief; geheimzinnige, paranormaal begaafde, spirituele
en wijze vrouw; toepassen van verheven idealen bij het oplossen van problemen; objectief
Ondersteboven: onverwachte problemen kunnen voor negatieve veranderingen zorgen;
een verbitterde, ongelukkige vrouw
Astrologische sleutel: Maan
Kleur: blauw
De Keizerin - III
Rechtop: kan liefde geven en ontvangen; creat iviteit, groei, geluk en overvloed; kan staan
voor onafhankelijkheid, huiselijke en financiële voorspoed; moederfiguur
Ondersteboven: moeite met liefde geven of ontvangen; emotionele problemen; geen groei
Astrologische sleutel: Venus
Kleur: groen
De Keizer - IV
Rechtop: tastbare resultaten; volwassen, onafhankelijk, intutief en intelligent; een auto
riteit, een vaderfiguur
Ondersteboven: plannen vallen uiteen; een onstabiele, onredelijke, afhankelijke man
Astrologische sleutel: Ram
Kleur: rood
De Hogepriester - V
Rechtop: een gewoontegetrouwe of traditionele aanpak; een leraar die gehoorzaamheid
aan de wetten van de samenleving bijbrengt
Ondersteboven: kan staan voor iemand die ongewoon is: een persoonlijkheid die zijn intu
ïtieve invallen negeert en van tradities niets moet hebben; iemand die dingen op unieke en
ongebruikelijke wijze benadert
Astrologische sleutel: Stier
Kleur: rood
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De Geliefden - VI
Rechtop: juiste keuze, succesvolle communicatie; zoekt evenwicht; samenwerking
Ondersteboven: onjuiste keuze; de samenwerking verloopt slecht; communicatieproble
men; bemoeizuchtig en nieuwsgierig
Astrologische sleutel: Tweelingen
Kleur: oranje
De Zegewagen - VII
Rechtop: evenwicht door zelfbescherming; ontvankelijk en emotioneel
Ondersteboven: aantasting van zelfbescherming; nederlaag; humeurig; emotion
 ele chan
tage
Astrologische sleutel: Kreeft
Kleur: amber.
Kracht - VIII
Rechtop: liefdevol; zelfkennis en -aanvaarding; psychologisch inzicht wordt niet alleen
gebruikt bij leiding geven, maar ook ter zelfbeheersing
Ondersteboven: gebrek aan zelfkennis leidt tot zelfzuchtigheid; praalzucht, pompeusheid,
hebzucht, haat, gewelddadigheid en tirannie
Astrologische sleutel: Leeuw
Kleur: goud-geel
De Kluizenaar - IX
Rechtop: onderzoekend, geduldig en zorgvuldig; introspectie; resultaat gericht; instructeur
Ondersteboven: niet kunnen leren van gemaakte fouten; het in de wind slaan van advies;
eenzaamheid; een hypochonder
Astrologische sleutel: Maagd
Kleur: geel-groen
Rad van Fortuin - X
Rechtop: meevallers en buitenkansjes; goede timing, uitbreiding
Ondersteboven: een slechte timing; terugkerende problemen; uitstel en hindernissen;
hoogmoed, zelftoegeeflijkheid
Astrologische sleutel: Jupiter
Kleur: koningsblauw
Gerechtigheid - XI
Rechtop: vol overtuiging, krachtig en correct een beslissingen nemen; evenwicht; afsluiten
van rechtvaardige contracten; terechte beloningen
Ondersteboven: onrechtvaardigheid; acties kunnen te rigide zijn of geen rekening met
anderen houden; moeilijkheden in partnerschappen
Astrologische sleutel: Weegschaal
Kleur: groen
De Gehangene - XII
Rechtop: verandering van prior iteiten; afzien van iets opdat er iets beters bereikt kan wor
den; onconventioneel g
 edrag, dromen, illusies
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Ondersteboven: zelfzucht en eigendunk beletten juiste ontwikkeling, onvermogen om te
veranderen of naar andermans mening te luisteren; uitstel, angst, zelfbeklag, verslaving
Astrologische sleutel: Neptunus
Kleur: groen-blauw
De Dood - XIII
Rechtop: doorbraak; breken met het verleden of samenwerkingsverbanden, groei in andere
richtingen, bevrijding
Ondersteboven: inactiviteit, geen beweging, tijdelijke stilstand; afstand doen
Astrologische sleutel:Schorpioen
Kleur: blauw-groen
Gematigdheid - XIV
Rechtop: succesvolle aanpak van een kwestie; enthousiast, openhartig; goede timing; toet
sen doorstaan; propagandistisch
Ondersteboven: zich laten meeslepen; overdreven gedrag; chaotische, onjuiste of ronduit
slechte aanpak; verkeerde timing; toetsen niet doorstaan
Astrologische sleutel: Boogschutter
Kleur: donkerblauw
De Duivel - XV
Rechtop: eenzaamheid, beperkende condities; angst voor echte of ingebeelde vijanden of
tegenwerking; ontzag voor gezag; stagnatie; pessimisme
Ondersteboven: bevrijd van druk, angsten vijanden; nu profijt van anderen willen trekken
Astrologische sleutel: Steenbok
Kleur: indigo
De Toren - XVI
Rechtop: onverwachte verandering of schok; ontreddering; woede en frustratie; een situa
tie b
 ereikt een crisispunt of mondt uit in strijd
Ondersteboven: een situatie wordt realistisch bezien; een hanteerbare crisis; verwachte
veranderingen; beschadigingen
Astrologische sleutel: Mars
Kleur: rood
De Ster - XVII
Rechtop: de energie wordt gericht op het nastreven van wensen, verlangens en utopische
doelen; technische begaafdheden
Ondersteboven: teleurstelling; niet te verwezenlijken dromen, verlangens of doeleinden;
depressiviteit en onzekerheid; nerveusheid en p
 aniek
Astrologische sleutel: Waterman
Kleur: violet
De Maan - XVIII
Rechtop: overstelpt door emoties en gevoelens; instinctief gedrag; vriendelijk; medelijden;
behulpzaam; een dromer; ongrijpbaar
Ondersteboven: verwarring; roes, verslaving, afhankelijk; afzondering; zelfbedrog, illusies
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Astrologische sleutel: Vissen
Kleur: violet-rood
De Zon - XIX
Rechtop: inzicht, begrip; storingen opheffen; creatief, vitaal; warmhartig, blijdschap, geluk
Ondersteboven: zelfoverschatting, ijdelheid; nederlaag en leegheid; praalzucht
Astrologische sleutel: Zon
Kleur: goud
Het Oordeel - XX
Rechtop: bevrijding, transformatie, besef van persoonlijke macht; een positieve, belangrij
ke verandering, doelbewustheid
Ondersteboven: verlies van macht aan anderen; niet kunnen vrijmaken; geen verandering,
uitzichtloosheid
Astrologische sleutel: Pluto
Kleur: rood-oranje
De Wereld - XXI
Rechtop: resultaat; verwezenlijken, gepaard gaand met het aanvaarden van verantwoorde
lijkheden; oneindige mogelijkheden
Ondersteboven: een incompleet of onafgemaakt project; kleine vooruitgang maar nog geen
overwinning; angst voor veranderingen
Astrologische sleutel: Saturnus
Kleur: indigo-blauw

De betekenis van de kleuren van de Kleine Arcana
Staven

Staven (of Stokken, Scepters, Klaveren) worden geassocieerd met Vuur en worden door
gaans voorgesteld hetzij als brandende fakkels, hetzij als takken waaraan nieuwe groene
blaadjes groeien (nieuw leven aangevend). Staven staan voor groei, viriliteit, creativiteit,
zelfontwikkeling, intuïtie, inspiratie, ondernemingslust, energie, heldere waarneming, ver
lichting, hartstocht en begeerte. Staven zijn op de toekomst gericht, ondernemend en inven
tief, zij luiden actie in. Zij verlichten donkere ruimten en brengen de dingen in beweging.
Krijgt u in een lezing een Staven, vraag uzelf dan af: ‘Wat wens ik? Hoe kan ik creat ief mij
zelf en mijn ideeën tot uitdrukking brengen? Welke mogelijkheden tot zelfontwikkeling zijn
aanwezig? Wat kan ik het beste als eerste doen?’
Deugden: creativiteit, ondernemingszin, gedrevenheid
Ondeugden: trots, rusteloosheid, eigenzinnigheid
Element: Vuur
Stijl: explosief, activerend, inspirerend
Eigenschap: intuïtie
Windhoek: Zuid
Jaargetijde: Lente
Voorstellingen: kaarsen, vlammen, lucifers, vulkanen, zonnebloemen, fallische voorwer
pen, salamanders, alle katachtigen, rammen, nieuw leven (baby’s, voorjaarsbloemen etc.)
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Pentakels

Pentakels (of Munten, Schijven, Ruiten) worden geassocieerd met Aarde en worden vaak
voorgesteld als geld(stukken), met de hand vervaardigde kunstnijvere objecten of vruchten
- van planten of van uw inspanningen. Pentakels verwijzen naar geldzaken, het resultaat
van werkzaamheden, de vermeerdering van kennis en de ontwikkeling van vaardigheden.
Pentakels staan voor datgene wat u aardt en stabiliseert. Ook voor tradities, grondslagen
en welstand. Daar ze uw besef van eigenwaarde en van wat u op prijs stelt symboliseren,
kunnen Pentakels voor geld, werk of uw thuis staan - afhankelijk van waaraan u uw zeker
heid ontleent.
Krijgt u in een lezing een Pentakel, vraag uzelf dan af: ‘Wat stel ik op prijs? Waaraan ontleen
ik mijn grootste zekerheid? Waarover voel ik mij onzeker? Welke doelen zijn verwezenlijkt?
Welke boodschappen ontvang ik van mijn lichaam en van mijn omgeving?’
Deugden: kennis en kundigheid, uithoudingsvermogen, stabiliteit, praktisch inzicht, waar
debesef, analyserend
Ondeugden: spanning en bezorgdheid, koppigheid, onvermogen om te veranderen, bezit
terigheid, hebzucht, bezitsdrang
Element: Aarde
Stijl: verdrogend, materialiserend, consoliderend, kristalliserend, beperkend
Eigenschap: waarneming
Windhoek: Noord
Jaargetijde: Winter
Voorstellingen: geld, schotels, stenen vruchten der aarde, handwerk, machines, Moeder
Aarde, aardgeesten, runderen en kleinvee

Zwaarden

Zwaarden (of Lemetten, Schoppen) worden geassocieerd met Lucht en staan voor de men
tale, rationele, logische functies (communicatie, gedachten). Ze verwijzen naar een strijd
of conflict en duiden op een behoefte om beslissingen te nemen over of zich los te maken
van bindingen in het verleden. Waarheidsliefde en een integere instelling worden eveneens
vaak aangegeven.
Krijgt u in een lezing een Zwaarden, vraag uzelf dan af: ‘Waar zijn mijn gedachten op gericht?
Voor welk besluit sta ik? Welke spanning of welk conflict moet ik zien op te ruimen? Welke
veranderingen moeten worden doorgevoerd?
Deugden: penetratie, moed, kracht, waarheid en rechtvaardigheid, organisatietalent
Ondeugden: ondoordachtzaamheid, veroordeling, bitsheid, angst of verwarring, verveling,
oppervlakigheid
Element: Lucht
Stijl: stormachtig, verkillend, strevend, communicatief, confronterend, afkappend, argu
menterend
Eigenschap: denken
Windhoek: Oost
Jaargetijde: Herfst
Voorstellingen: wolken, wind, lucht, alle scherpe voorwerpen (scheermessen, messen,
glas), luchtgeesten, de vier winden, vogels, telefoon en computer
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Bekers

Bekers (of Bokalen, Kelken, Harten) worden geassocieerd met Water en worden gewoon
lijk voorgesteld als bokalen, soms ook als bloemen en dan vooral Lotusbloemen. Bekers
staan voor emoties, verhoudingen, het onbewuste, droom- en astrale werelden, visioenen
en grote sensitiviteit, fantasie, illusie, genotzucht, gratie en serenitiet. Bekers zijn gesteld
op vriendelijkheid, hebben een esthetische oriëntering en zijn mysterieus en boeiend in de
omgang.
Krijgt u in een lezing een Beker, vraag uzelf dan af: ‘Van wat of van wie hou ik? Waar droom
of fantaseer ik over? Wat voel ik?
Deugden: sereniteit, liefde, creat ieve visualisatie, verbeelding, grote gevoeligheid, charis
ma, medeleven
Ondeugden: humeurigheid, excessen en verslaving, psychische droesem, verwarring, ver
vaging
Element: Water
Stijl: stromend, expanderend, verstrooiend, liefdevol
eigenschap: g
 evoel
Windhoek: West
Jaargetijde: Zomer
Voorstellingen: bekers, bokalen, bussen, watermassa’s, de baarmoeder, bloemen, de
feniks, sylfiden (luchtgeesten), dolfijnen en visachtigen.

De betekenis van de 56 kaarten van de Kleine Arcana
Staven Aas
Rechtop: het ontstaan van een streven, idee of onderneming
Ondersteboven: een nieuwe aanpak ondervindt moeilijkheden, staat onder druk
Astrologische sleutel: element - Vuur; symboliseert de wil en gedrevenheid van Ram, Leeuw
en Boogschutter
Betekenis: nieuwe ideeën en creatieve ontwikkeling; inspiratie
Staven 2
Rechtop: wachten op de resultaten van een ondernomen streven of doel; de situatie in de
hand hebben
Ondersteboven: weinig of geen resultaat inzake een doel; frustratie
Astrologische sleutel: planeet in teken - Mars in Ram
Betekenis: persoonlijke macht dankzij synthese van vermogens; de kracht om keuzen te
maken
Staven 3
Rechtop: groei; goede resultaten; daadkracht; ‘ik eerst’ figuur
Ondersteboven: geen vooruitgang; slechte resultaten; uitstel
Astrologische sleutel:
planeet in teken: de Zon in Ram
Betekenis: vooruit zien; plannen maken: ‘ik schep mijn eigen toekomst door hem helder
voor ogen te houden’
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Staven 4
Rechtop: geluk, harmonie en een zegenrijke overwinning; optimisme en actie
Ondersteboven: zegeningen, bescherming en victorie
Astrologische sleutel: planeet in teken - Venus in Ram
Betekenis: viering en dankbaarheid beëindiging van geslaagde onderneming; optimisme
Staven 5
Rechtop: innerlijke strijd en strijd met de buitenwereld; zelfverdediging; kracht in het
omgaan met tegenwerkende of uitdagende omstandigheden
Ondersteboven: veranderen van de wijze waarop de wereld wordt tegemoet getreden,
resulteert in harmonie en rust
Astrologische sleutel: planeet in teken - Saturnus in Leeuw
Betekenis: kracht vergende en competatieve wedstrijden; confrontatie met obstakels
Staven 6
Rechtop: winnen door oprechtheid, ambitie en volharding
Ondersteboven: verliezen aan iemand anders; ‘tweede viool’; uitgesteld succes
Astrologische sleutel: planeet in teken - Jupiter in Leeuw
Betekenis: teamwork: vertrouwen in het eigen vermogen om doelen te verwezenlijken
inspireert degenen met wie samengewerkt wordt; trots
Staven 7
Rechtop: moedig en recht door zee de omstandigheden tegemoettreden; confrontatie
Ondersteboven: geen botsingen
Astrologische sleutel: planeet in teken - Mars in Leeuw
Betekenis: situatie domineren; luidkeels de overtuiging verdedigen; integriteit; autoritair
Staven 8
Rechtop: de kaart van het ‘groene licht’ of het ‘ten aanval’
Ondersteboven: stop, forceer geen situaties
Astrologische sleutel: planeet in teken - Mercurius in Boogschutter
Betekenis: bevlieging of verliefd worden; snel denken en communiceren; alert reageren;
verre reizen; propagandist of journalist
Staven 9
Rechtop: zich ergens voor klaarmaken; blijf op je hoede, want problemen zullen terugkeren
Ondersteboven: op een onbewaakt ogenblik te pakken genomen worden; blijf alert
Astrologische sleutel: planeet in teken - Maan in Boogschutter
Betekenis: wijsheid en discipline opgedaan door ervaringen; onafhankelijkheid; toegewijd
en vasthoudend een doel of zaak verdedigen
Staven 10
Rechtop: ontberingen drukken zwaar; mislukkingen door zelfoverschatting
Ondersteboven: opzettelijke fouten; dwarsliggen, saboteren, afgunst
Astrologische sleutel: planeet in teken - Saturnus in Boogschutter
Betekenis: verantwoordelijke taken vervullen en die ook van anderen eisen; volharding in
het nastreven van een zinnig doel; energiek
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Staven Schildknaap
Rechtop:
karakter: leiderschapskwaliteiten en ervan houden aandacht te krijgen
boodschap: plotseling goed nieuws
Ondersteboven:
karakter: theatraal, ruziezoekerig gedrag
boodschap: ongelukkig nieuws kan overtrokken zijn
Astrologische sleutel: element - Vuur; tekens - Ram Leeuw en Boogschutter
Staven Ridder
Rechtop:
karakter: hartelijk, ambitieus en inspirerend
gebeurtenis: enthousiast bij het uitdenken van toekomstplannen
Ondersteboven:
karakter: egocentrisch, veeleisend en arrogant
gebeurtenis: onderbrekingen m.b.t. het werk
Astrologische sleutel: element - Vuur met Lucht
Betekenis: krachten richten op de eigen ontwikkeling: bereid zijn inspiraties om te zetten
in daden
Staven Koningin
Rechtop: aantrekkelijke persoonlijkheid, warm en vrijgevig
Ondersteboven: zelfzuchtig, veeleisend, afgunstig
Astrologische sleutel: element - Vuur met Water
Betekenis: bewust van haar vermogen om haar begeerten te uiten; inspirerend en gepassi
oneerd type; gedraagt zich spontaan en is wispelturig; liefde vóór geluk
Staven Koning
Rechtop: knap van uiterlijk, ambitieus, dictatoriaal, pompeus en theatraal
Ondersteboven: zelfzuchtig, overheersend en twistziek
Astrologische sleutel: element - Vuur met Vuur
Betekenis: bewust van wat hij bereikt heeft en van zijn vermogen om zelf zijn weg te zoe
ken; creatief en zelfexpressief; kan heethoofdig en arrogant zijn
Pentakels Aas
Rechtop: een plan wordt werkelijkheid; geld en nieuwe zekerheid; goed gevoel voor waar
den; orde en regelmaat
Ondersteboven: plannen gaan de mist in; zuinigheid of zelfs geldgebrek; chaos
Astrologische sleutel: element - Aarde; symboliseert realisme en soliditeit van Stier, Maagd
en Steenbok
Betekenis: zaken- of werkmogelijkheid; materialisering ideeën; concentratie van gedachten
Pentakels 2
Rechtop: aanpassing bij verandering; wijzigingen; evenwicht zoeken inzake geld en finan
ciele verplichtingen
Ondersteboven: geen verantwoordelijkheid kunnen dragen; verlies van het financiële even
wicht; veranderingen zorgen voor moeilijkheden
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Astrologische sleutel: planeet in teken - Jupiter in Steenbok
Betekenis: uiteenlopende situaties met gemak aan kunnen en zich snel kunnen aanpassen
Pentakels 3
Rechtop: uitmuntendheid geeft goede resultaten en tastbare beloningen, ondernemingslust
Ondersteboven: halfslachtige pogingen leiden tot middelmatige resultaten; een ‘kat uit de
boom k ijker’
Astrologische sleutel: planeet in teken - Mars in Steenbok
Betekenis: creatieve vaardigheden en talenten; kan goed met anderen werken; praktisch
Pentakels 4
Rechtop: een succesvolle en zekere baan en dito economische positie; zelfzuchtig; onver
mogen om te geven c.q. te vertrouwen c.q. te delen; veeleisend leider
Ondersteboven: verlies van macht, positie of geld; achterdocht
Astrologische sleutel: planeet in teken - Zon in Steenbok
Betekenis: gericht op zichzelf; structuur geven of orde scheppen; zekerheid ligt in eigen
hand; streven naar leidende positie; conservatief
Pentakels 5
Rechtop: depressiviteit, tekortkoming en armoede; verlies van kennissenkring
Ondersteboven: betere tijden, hoopvol gestemd zijn, nieuwe inkomsten en zakenrelaties
Astrologische sleutel: planeet in teken - Mercurius in Stier
Betekenis: eenvoud en conventionaliteit; innerlijke waarden; maar ook: onzekerheid, zich
aan zijn lot overgelaten voelen door breuk in relaties
Pentakels 6
Rechtop: samen delen; ontvangen van verdiende voordelen; durend succes in geldzaken;
herinneringen
Ondersteboven: onevenwichtig, onjuist omgaan met geld; verlies of gewetenloze overeen
komsten
Astrologische sleutel: planeet in teken - Maan in Stier
Betekenis: uitwisseling van krachten; bronnen delen; steun of aanmoediging ontvangen;
emotion
 ele hervormingen; geschenken, vriendschap
Pentakels 7
Rechtop: herwaardering na grote inspanning; onvoltooidheid
Ondersteboven: zorgen over praktische kwesties door trage reacties
Astrologische sleutel: planeet in teken - Saturnus in Stier
Betekenis: zowel succes als mislukking op juiste waarde leren schatten; maar ook: uitstel,
faalangst en traagheid
Pentakels 8
Rechtop: ‘eraan werken’, doorgaan tot het uiterste, tot het gewenste resultaat bereikt is
Ondersteboven: misbruik van vermogens en schranderheid van anderen
Astrologische sleutel: planeet in teken - Zon in Schorpioen
Betekenis: zelfdiscipline; zijn kansen griijpen, voorbereiden; geduldig maar latent agres
sief; produktiviteit
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Pentakels 9
Rechtop: afstandelijkheid en wijsheid, zelfwaardering, financiële winsten; orde en netheid
Ondersteboven: financiële en emotionele onzekerheden, structuurverlies en eenzaamheid
Astrologische sleutel: planeet in teken - Venus in Maagd
Betekenis: inspanningen leveren goede resultaten op, geven bevrediging en materieel wel
zijn; wil alleen zijn; beloning
Pentakels 10
Rechtop: financiële overvloed; veranderingen in levensomstandigheden door natuurlijke
vooruitgang; goede handvaardigheid
Ondersteboven: complicaties en instabiliteit m.b.t. financiën en/of familie; geen uithou
dingsvermogen
Astrologische sleutel: planeet in teken - Mercurius in Maagd
Betekenis: uithoudingsvermogen; tradities en conventies; orde en regel; voorspoed; wel
bespraakt
Pentakels Schildknaap
Rechtop:
karakter: leergierig, verantwoordelijk en voorzichtig
boodschap: informerend, raadgevend
Ondersteboven:
karakter: afkerig van gezag, onvoorzichtig en niet bereid tot compromissen
boodschap: informatie of advies analyseren c.q. tegenspreken c.q. afwijzen
Astrologische sleutels: element - Aarde; tekens - Stier, Maagd en Steenbok
Pentakels Ridder
Rechtop: karakter: stabiel, hard werkend, geldzorgen
gebeurtenis: ten aanzien van financiën, eigendom of werk
Ondersteboven: karakter: onvoorzichtigheid en onpraktisch inzake geld, eigendom of werk,
eigenzinnig
gebeurtenis: instabiliteit met betrekking tot positie, geld of baan
Astrologische sleutel: element - Aarde met Lucht
Betekenis: zorg en zorgen voor zichzelf en zijn ‘milieu’
Pentakels Koningin
Rechtop: gevoelig, bezorgd, produktief en zelfstandig
Ondersteboven: onrealistisch, onzeker en zeer afhankelijk
Astrologische sleutel: element - Aarde met Water
Betekenis: respect voor lichaam, voedsel en land; paart zintuiglijke informatie aan prakti
sche kennis; houdt in stand en biedt zekerheid; staat positief in het leven; vruchtbaar
Pentakels Koning
Rechtop: betrouwbaar, materialistisch, zekerheid voorop stellend, genotzuchtig; een leider
Ondersteboven: koppig, te sterk geldbewust, bezitterig
Astrologische sleutel: element - Aarde met Vuur
Betekenis: productief en praktisch; maar ook: koppig en zich moeilijk bij veranderingen
neerleggend; gericht op zekerheid en kwaliteit; betrouwbaar en verantwoordelijk

14

© Uitgeverij Schors

Zwaarden Aas
Rechtop: winnen door eerlijkheid en wilskracht
Ondersteboven: onoverwinnelijke moeilijkheden (althans voor het moment); forceer niets
Astrologische sleutel: element - Lucht; verbeeldt de mentale kracht van Tweelingen, Weegschaal en Waterman
Betekenis: zaken van hun buitenlaag ontdoen om ze te analyseren; de waarheid ontdekken
Zwaarden 2
Rechtop: uitstel van beslissingen, onopgeloste kwesties, inactiviteit, passief afwachten,
slordig
Ondersteboven: actie ontplooien, besluiten nemen, structuur
Astrologische sleutel: planeet in teken - Maan in Weegschaal
Betekenis: diplomatiek en zonder vooroordelen met anderen omgaan; maar ook: onzeker
heid of impasse; uitstel danwel aarzeling; geblokkeerde emoties
Zwaarden 3
Rechtop: einde; leed, pijn, vervreemding, scheidingen (soms ten goede)
Ondersteboven: minder hevige pijn bij een scheiding of breuk; vertraging op creatief gebied
Astrologische sleutel: planeet in teken - Saturnus in Weegschaal
Betekenis: zijn leed en pijn onderkennen c.q. onder ogen zien, om zich er boven uit te wer
ken; maar ook: zich gekwetst voelen; jaloezie
Zwaarden 4
Rechtop: terugtrekking; gevechtsmoeheid; wapenstilstand; uitrusten, mediteren, vakantie
Ondersteboven: terugkeer naar de moeilijkheden van het leven; vernieuwing van aanpak
van belangen of bezigheden
Astrologische sleutel: planeet in teken - Jupiter in Weegschaal
Betekenis: zich de tijd gunnen om plannen terzijdete leggen en innerlijke leiding te zoeken;
rust en herstel
Zwaarden 5
Rechtop: wrede woorden, kwetsende daden om anderen of zichzelf te verslaan; zinloze
wraakzuchtige doeleinden
Ondersteboven: dezelfde betekenis als rechtop
Astrologische sleutel: planeet in teken - Venus in Waterman
Betekenis: persoonlijk of politiek streven; maar ook: overwinning met oneerlijke middelen;
berekenend en amoreel; zich onaangedaan terugtrekken
Zwaarden 6
Rechtop: omstandigheden en (ver)houdingen veranderen ten goede; condities verbeteren
Ondersteboven: problemen blijven voortduren; een verandering van instelling kan helpen
Astrologische sleutel: planeet in teken - Mercurius in Waterman
Betekenis: heldere kijk op ‘hangende’ problemen; deze oplossen door van invalshoek te
veranderen; mentale ontdekkingsreis; discussies vermijden
Zwaarden 7
Rechtop: rust, onafhankelijk optreden, vooruitzien
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Ondersteboven: misleiding, manipulatie, paniek
Astrologische sleutel: planeet in teken - Maan in Waterman
Betekenis: onderzoek, zich voorbereiden en bewijzen en bronnen verzamelen; maar ook:
confrontaties uit de weg gaan; heimelijk gedrag, liegen
Zwaarden 8
Rechtop: beperking door emotion
 ele blokkades; geen doorzettingsvermogen; isolement
Ondersteboven: actie, vrijheid, uitgeven, uitbreiden
Astrologische sleutel: planeet in teken - Jupiter in Tweelingen
Betekenis: zich bevrijden van dilemma’s door beperkende concepten te laten vallen; maar
ook: zich kwetsbaar en geïsoleerd voelen; beperkingen
Zwaarden 9
Rechtop: lichamelijke of geestelijke gekweldheid
Ondersteboven: verbeterde, evenwichtiger condities
Astrologische sleutel: planeet in teken - Mars in Tweelingen
Betekenis: zichzelf de schuld geven; depressiviteit; lijden; maar ook: zich bewust zijn van
zijn gevoelens en het nodige doen om ze te bevrijden
Zwaarden 10
Rechtop: plannen mislukken; aanvaarding, berusting
Ondersteboven: herstel van hoop; discussie brengt hulp
Astrologische sleutel: planeet in teken - Zon in Tweelingen
Betekenis: afstand nemen van de dingen die niet verwezenlijkt kunnen worden, zodat er
vrijheid is om datgene te doen wat wèl binnen het kunnen ligt
Zwaarden Schildknaap
Rechtop:
karakter: communicatief, intelligent en slim
boodschap: onverwachte beroering
Ondersteboven:
karakter: wreed, manipulerend en berekenend
boodschap: ontstellend nieuws
Astrologische sleutels: element - Lucht; tekens - Tweelingen, Weegschaal en Waterman
Zwaarden Ridder
Rechtop:
karakter: intelligent, overredend, verstandelijk
gebeurtenis: plotselinge komst of ‘happening’
Ondersteboven:
karakter: bemoeienis; oneerlijke beschuldiging
gebeurtenis: een situatie of persoon verdwijnt plotseling
Astrologische sleutel: element - Lucht met Lucht
Betekenis: ieders recht op waarheid en rechtvaardigheid verdedigen; weerbaar; moedig
Zwaarden Koningin
Rechtop: intelligent, onafhankelijk, besluitvaardig en analytisch; scherpe tong
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Ondersteboven: kritisch, sarcastisch, veroordelend en wraakzuchtig
Astrologische sleutel: element - Lucht met Water
Betekenis: brengt haar standpunt duidelijk naar voren; kijkt door bedrog en huichelarij
heen; eerlijk en rechtvaardig; woordvoerster voor anderen
Zwaarden Koning
Rechtop: verstandelijk, besluitvaardig, sportief; staat achter eerlijk genomen beslissingen;
een schrijver of advocaat
Ondersteboven: oneerlijk, wreed, en bevooroordeeld; kan onrechtvaardige beslissingen
verdedigen
Astrologische sleutel: element - Lucht met Vuur
Betekenis: communiceren en analytisch zijn; ration
 eel; scherp en snel; bescherming en ver
dediging
Bekers Aas
Rechtop: liefde, medeleven, hulpvaardigheid en geïnspireerde spirituele gevoelens
Ondersteboven: geblokkeerde uitwisseling van gevoelens; illusies; verwarring
Astrologische sleutel: element - Water
Betekenis: ontvankelijkheid; openen van het hart; liefde geven en ontvangen
Bekers 2
Rechtop: evenwichtige relatie; harmonische vereniging van tegendelen
Ondersteboven: onevenwichtige relatie; innerlijke disharmonie; passiviteit; afhankelijkheid
Astrologische sleutel: planeet in teken - Venus in Kreeft
Betekenis: liefdevolle en helende vereniging van tegengestelden; net zoveel van zichzelf
houden als van anderen
Bekers 3
Rechtop: een gelukkig einde; groei en romantische beloften
Ondersteboven: een verderflijke romance, een ongelukkige afloop
Astrologische sleutel: planeet in teken - Mercurius in Kreeft
Betekenis: vriendschap; communicatie; genieten van anderen; gedeelde idealen; blijd
schap en harmonie
Bekers 4
Rechtop: het oude betwijfelen en het nieuwe overwegen; emotion
 ele terugtrekking; con
templatie; keerpunt
Ondersteboven: met gevoelens meestromen; lethargie; verveling; relaties beginnen; zich
vastklampen
Astrologische sleutel: planeet in teken - Maan in Kreeft
Betekenis: meditatie; openstaan voor de inhoud van dromen en gevoelens; maar ook: apa
thie en ontevredenheid
Bekers 5
Rechtop: emotionele verliezen; benadrukt veeleer de goede kanten hiervan, dan rouwen
om wat al verloren is
Ondersteboven: nieuwe hoop op hereniging, verzoening en terugkeer van gevoelens
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Astrologische sleutel: planeet in teken - Mars in Schorpioen
Betekenis: verlies en teleurstelling; leren van fouten en ervaring; verlies van harmonie,
maar liefde b
 lijft - ondanks agressie en misverstand - aanwezig
Bekers 6
Rechtop: koesterende harmonie in relaties en het gezinsleven; geborgenheid
Ondersteboven: improduktief stilstaan bij ongelukkige herinneringen; laat ze varen
Astrologische sleutel: planeet in teken - Zon in Schorpioen
Betekenis: herinnering aan of vernieuwing van iets uit het verleden; het grootste geschenk
is vriendschap; inzicht; vervoering
Bekers 7
Rechtop: besluiteloosheid, fantasie, misleiding
Ondersteboven: er wordt een nieuw doel gesteld; besluitvaardigheid
Astrologische sleutel: planeet in teken - Venus in Schorpioen
Betekenis: verstrikt zitten in illusies en dagdromen of in het rijk der zinnen; verlangen deze
fantasieën ook te beleven
Bekers 8
Rechtop: terugtrekking, teleurstelling, zelfbeklag, zoeken
Ondersteboven: stil genieten van de emotionele, huiselijke en sociale aspecten van het leven
Astrologische sleutel: planeet in teken - Saturnus in Vissen
Betekenis: activiteiten staken en zich op zichzelf terugtrekken; zich losmaken van oude
waarden; doelloosheid; maar ook: vitaliteit herwinnen en de eigen kern terug vinden
Bekers 9
Rechtop: geluk; verlangens en verwachtingen komen uit
Ondersteboven: teveel geld uitgeven, zelftoegeeflijkheid, teleurstelling, ondermijning
Astrologische sleutel: planeet in teken - Jupiter in Vissen
Betekenis: gestalte geven aan verlangens door deze helder voor ogen te stellen; zinnelijk
genot
Bekers 10
Rechtop: tevredenheid, bescherming, voltooiing
Ondersteboven: ontevredenheid, onenigheid en onvoltooidheid
Astrologische sleutel: planeet in teken - Mars in Vissen
Betekenis: zich thuis voelen met zichzelf en met anderen; volledigheid en completering;
optimisme
Bekers Schildknaap
Rechtop:
karakter: gevoelig en verbeeldingsrijk
boodschap: geïnspireerd, verheffend; bijv. uit het eigen onderbewuste (een droom)
Ondersteboven:
karakter: emotioneel en sociaal onvolwassen: een dagdromer
boodschap: negeren van innerlijke boodschappen
Astrologische sleutels: element - Water; tekens - Kreeft, Schorpioen, Vissen
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Bekers Ridder
Rechtop:
karakter: verbeeldingsrijk, gevoelig en romantisch
gebeurtenis: volgt emoties, dromen en visioenen op
Ondersteboven:
karakter: bedrieglijk; wil de feiten niet onder ogen zien
gebeurtenis: betreffende onrealistische misleiding
Astrologische sleutel: planeet in teken - Water met Lucht
Betekenis: romantische dromer; smaak en esthetisch gevoel; maar ook: humeurig en jaloers
Bekers Koningin
Rechtop: liefdevol en sensitief; weerspiegelt gevoelens van anderen
Ondersteboven: overgevoelig, onrealistisch; zorgen, vrees en onvervulde dromen
Astrologische sleutel: element - Water met Water
Betekenis: zich bewust zijn van diepe emoties en het vermogen om anderen naar zich toe te
trekken en te betoveren; liefde en toewijding vóór alles
Bekers Koning
Rechtop: gevoelig, intelligent, warm en liefdevol
Ondersteboven: bedrieglijk, emotioneel verward en instabiel
Astrologische sleutel: element - Water met Vuur
Betekenis: zich bewust zijn van innerlijke waarden, gevoelens en intuïties; creatief en ver
beeldingsrijk; een raadgever; maar ook: jaloers en fantasievol
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Legpatroon Het Keltisch Kruis
Het Keltisch Kruis is een al heel lang gebruikt legpatroon en kent verschillende duidingen. In
deze handleding is uitgegaan van de traditionele betekenis. De eerste twee kaarten vormen
het centrum van het kruis en staan voor lucht en aarde. De omliggende vier kaarten staan
voor de vier windrichtingen en de recht bovenelkaar staande vier kaarten vormen de ladder.
De kaarten kunnen één voor één getrokken worden of in één keer tegelijk. De eerste twee
kaarten zijn essentieel: zij geven de huidige situatie weer als produkt van het verleden, en
zij staan voor de drijfveren van toekomstig handelen door de vraagsteller.
kaart 1: staat voor uw omgeving, de sfeer en voor datgene wat u op dit moment beschermt
kaart 2: staat voor datgene wat uw pad kruist, een conflict of een obstakel
kaart 3: staat voor de basis van de situatie, uw ervaring, maar ook uw onbewuste drijfveren
kaart 4: staat voor datgene wat definitief achter u ligt, het verleden
kaart 5: staat voor uw doelstellingen en idealen, het beste wat er van gemaakt kan worden
kaart 6: staat voor datgene wat voor u ligt, nabije toekomst, wending van de gebeurtenissen
kaart 7: staat voor u zelf, zoals u uzelf ziet (de vraagsteller)
kaart 8: staat voor uw omgeving in de zin van thuis, familie, vrienden en werk
kaart 9: staat voor uw hoop én angst uw doel te bereiken, hoe de de toekomst te benaderen
kaart 10: staat voor de uitkomst, dat wat u te wachten staat, de beloning (culminatiekaart)

10
6

9
1
4

2

5
8

3
7

20

© Uitgeverij Schors

