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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 zesentwintigste 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 Koninklijke arcanum Page van Staven over: 

‘de Heraut des Konings’ 

De Page van Staven draagt het filosofische principe van De Kluizenaar uit namelijk verinnerlijking 
door wijsheid en zelfkennis. De mens krijgt de kans zichzelf de vragen te stellen: “waar ben ik mee 
bezig” en “wat draag ik uit”. Op het gaan van dit geestelijke en spirituele pad loopt de Page van 
Staven de mens voorop, wijst hem de juiste weg en geeft verlichte leiding. 

De Page van Staven is de Heraut de Konings, een zeer intelligent jongetje van ongeveer dertien jaar. 
Hij draagt de boodschap van De Koning van Staven uit. Wanneer de koning een stad bezoekt loopt 
de page de koningsstoet vooruit roepende: “De Koning komt, de Koning komt”. Hij declameert de 
berichten van de Koning vooraf. Hij is vurig en heel snel van woord.
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De Page van Staven proclameert de boodschap van de procreatie (= voortplanting), de conceptie 
van het nieuwe plan, een nieuw leven, de geboorte van de Nieuwe Mens. 

Op zijn tenue zijn net als bij de hele Koninklijke familie van Staven vuursalamanders afgebeeld, 
symbool voor het element vuur waar de Page voor staat. Op de achtergrond de piramiden, 
zinnebeeld voor de hermetische wijsheid die de Page beheerst. 
Het vlammetje op zijn petje verwijst naar het Mercuriuspetje, het hoofddeksel van 
Hermes/Mercurius, de boodschapper van de goden. Hermes heeft ook vleugels aan zijn voeten, 
daarom is hij snel en overal vlug bij. 

Afbeelding : links: Mercurius/Hermes op de nok van De Korenbeurs aan de Vismarkt in Groningen. Midden: 
Mercurius in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Rechts: Mercurius/Hermes, locatie onbekend. 

Afbeelding : Jan Klaassen, 
de Trompetter van de 
Prins ofwel de heraut des 
Konings. Dit beeld staat in 
Woudrichem. 

Over acht dagen start ik mijn Vision Quest. Wat is een Vision Quest? Rob Top schrijft hierover op 
http://www.instituutvoorritesdepassage.nl: 
Een vision quest betekent letterlijk: een zoektocht naar een visioen. 
Een queeste (quest) is een zoektocht naar een antwoord op de meest essentiële, belangrijke vraag op dit moment in je 
leven. Een vision quest is een queeste waarbij het antwoord in de vorm van een visioen kan komen. Het kan gaan 
over een kentering in je leven, over een nieuwe weg, die je wilt inslaan. Over loslaten, ruimte scheppen, nieuwe 
inspiratie, nieuwe levensenergie. Een quest kan je ook duidelijk maken welke persoonlijke talenten je geschonken zijn 
en welk pad je moet volgen om deze talenten volledig te ontplooien.
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De vision quest is een ritueel van alle tijden en van alle culturen. Het is in deze tijd bekend geworden door de 
toegenomen aandacht voor de Noord-Amerikaanse Indianen. Bij hen is het een ritueel dat gedaan wordt bij een 
belangrijke overgang in het leven. Maar ook in de christelijke cultuur komt het voor: zo trok Jezus zich voor 40 
dagen in de woestijn terug, daar werd hij geconfronteerd met de grootste uitdagingen in zijn leven. 

Een vision quest is een intense ontmoeting met de natuur, een intieme ontmoeting met de Spirits. Onder spirits 
verstaan wij het universum, de hogere energieën, de hogere krachten, “iets”, geef er de naam aan die voor jou passend 
is. 

V ier dagen en vier nachten zit je op een afgebakende plek in de natuur: vastend, niet rokend, geen koffie, geen alcohol, 
geen boeken, geen mobiel en tot slot de laatste nacht wakend. Je vraagt de “Spirits” om een antwoord. Je weet niet wat 
er zal gebeuren. Eén ding is zeker: het gaat altijd anders dan je denkt. Het kan ontbering, pijn en lijden zijn en/of 
heerlijk, mooi en avontuurlijk. Het hangt ervan af wie jij bent, wat je nu nodig hebt en welke ervaringen en inzichten 
het beste antwoord geven op je vraag. 

Vier dagen vastend op één plek in de natuur in Frankrijk. Net als De Kluizenaar trek ik mij een paar 
dagen terug om mijn innerlijk pad te gaan. Ik gun mijzelf tijd voor de volgende vragen: “Waar ben ik 
mee bezig”, “hoe wil ik verder” en “wat draag ik uit”. 
Maar zo ver ben ik nu nog niet. Ik bevind mij nog in de fase van de voorbereidingen. Hiertoe loopt 
de Page van Staven mij voorop en wijst mij de weg. Deze Heraut des Konings kondigt de komst 
van de Koning(in) aan. En die Koning(in) ben ik zelf, zijn wij allen zelf. Wij allen lopen deze 
Koninklijke Weg: onze levensweg. 

Met hartelijke groet, 

Els Maasson


