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Beste Tarotliefhebber, 
 
U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor – Praktijk voor Tarot -
in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de negende nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik 
over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.  
Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met 
vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt. 
 
Deze keer schrijf ik aan de hand van het kleine arcanum Staven Eén over  
 

‘vuurkracht – de kracht van het spreken’ 
 

 
 

In het kleine arcanum Staven Een krijgt de mens een staf aangeboden. Staven staan in de Tarot 
symbool voor het element vuur. 
 
Wat is dit voor een staf? De Staf is van het soort hout dat wanneer het in de vruchtbare grond 
geplaatst wordt en water krijgt, wortel schiet en blad geeft. De vorm van de staf lijkt op een fallus. 
Daarom staat het kleine arcanum Staven Een symbool voor vruchtbaarheid, kracht en potentie. 
 
Wanneer krijgt de mens een staf aangeboden? Als hij, op zoek naar zijn verbinding met god, een 
pelgrimstocht gaat maken, zodat hij er onderweg op kan leunen wanneer hij moe is. Wanneer hij 
herder is en samen de hond de schapen bijeen houdt. Wanneer hij leider is, als symbool van zijn 
priesterlijke Weten en Zijn. Als hij een werktuig nodig heeft, of zich moet verdedigen. Wanneer hij 
zijn land afbakent om zijn huis te bouwen. Als hij zich wil vermenigvuldigen, een gezin wil stichten. 
De Staf is ook de toverstaf waarmee creativiteit tot ontwikkeling komt. 
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Afbeelding: Heracles heeft de knots als attribuut. 

 
Vuurkracht staat tevens voor de kracht van het spreken. Het spreken volgens je eigen goddelijke 
moraal. Je krijgt de staf (of stok, talking-stick1) aangeboden als teken dat je mag spreken, terwijl de 
anderen luisteren en zwijgen. Totdat je klaar bent met spreken en je de stok weer doorgeeft aan de 
volgende. 
 
Hoe zit dat eigenlijk met mijn spreken? Heb ik wat te vertellen? En zo ja? Durf ik te spreken? Voel ik 
mij gehoord? Moet ik luid spreken om gehoord te worden? Of juist heel zacht? Ben ik veel gaan 
praten of juist heel weinig? Ben ik mijn boodschap gaan verpakken? Of heb ik ‘m juist heel moeilijk 
gemaakt? Verberg ik dat ik niets te vertellen heb? Of verberg ik juist dat ik heel veel te vertellen heb? 
Praat ik heel vlug of komende de woorden eigenlijk niet uit mijn keel? 
 
Heb je wel eens met een talking-stick in je hand mogen praten? Zo ja, dan zul je de magie gevoeld 
hebben van deze toverstaf. Misschien ging je hart sneller kloppen. En merkte je dat de franje die je 
gewoonlijk met je meedraagt ineens van je afviel als een jas die op de grond valt. Dat je ineens iets 
heel anders zegt dan dat je van te voren van plan was. Iets wat van veel dieper uit jezelf komt. 
Misschien wel, alsof er ‘door je heen’ gesproken wordt? Voelde je de enorme stilte om je heen? En 
de ruimte die daarin gecreëerd werd voor jouw woorden? Misschien voelde je wel tranen in je 
opwellen over al die keren dat je boodschap niet kwijt kon?  
 
Probeer het maar eens. Introduceer de talking-stick in je praatgroep, familiebijeenkomst of 
vriendengroep. En ervaar de magie. 
 
Met hartelijke groet,  
 
Els Maasson 

                                                 
1 De talking-stick is al eeuwen lang door vele Inheemse Noord-Amerikaanse stammen gebruikt als middel voor 
onpartijdig verhoor. De talking-stick werd gewoonlijk in Raadcirkels gebruikt om aan te geven wie het recht had te 
spreken. Wanneer er zich serieuze kwesties voor de Raad aandiende, nam de leidende oudere de talking-stick en startte de 
discussie. Als hij dan klaar was met wat hij wilde zeggen bood hij de talking-stick aan en wie dan na hem wenste te 
spreken kon de talking-stick nemen. Op deze manier werd de stok van de een naar de ander doorgegeven totdat iedereen 
die wenste te spreken dit had gedaan. Daarna werd de stok teruggegeven aan de leidende oudere om de goede orde te 
bewaken. 
Volgens de Indianen dient de spreker echter niet te vergeten dat hij binnen zichzelf een heilige vonk van de Great Spirit 
draagt en dat hij daarom ook heilig is. Indien de spreker voelt dat hij de talking-stick niet kan eren met zijn woorden, 
dient hij af te zien van spreken zodat hij zichzelf niet belachelijk maakt. Wanneer hij weer opnieuw controle heeft over 
zijn woorden, zal hem de talking-stick teruggegeven worden. 
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