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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 zesenvijftigste 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 Pentagrammen: 
 

‘ het studieuze kind ’ 
 

        
 
 

De Page van Pentagrammen houdt als een ontdekkingsreiziger verbaasd zijn nieuwe, pas gekregen 
Pentagram omhoog. Hij is enthousiast, leergierig, energiek en neemt initiatief. 
 
Het Pentagram verbeeldt het eerste talent dat wij ontvangen aan het begin van onze levensweg, dat 
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wij tot ontwikkeling mogen brengen en kunnen vermeerderen. 
 
Pentagrammen staan in de Tarot voor het element aarde. De aarde met daarop het (innerlijke) veld 
dat omgeploegd dient te worden. 
 
De kleuren lichtgeel en groen van de lente op de achtergrond van de Page van Pentagrammen zijn 
dezelfde als de morgenstond bij De Dwaas. De Page van Pentagrammen ís de jongeling die aan zijn 
(levens-) weg begint. Hij is een zeer wakkere en pientere jongen en wordt daarom in de Tarot het 
studieuze kind genoemd. 
 
……………………………. 
 
Vandaag zit ik te blokken voor mijn tentamens ter afronding van mijn derde jaar opleiding tot 
Jungiaans Analytisch Therapeut (het studieuze kind in mij). Zoals altijd in tentamenperiodes schijnt 
uitnodigend de zon. Buiten is het lentegroen zoals op de achtergrond van de kaart Page van 
Pentagrammen. Afwisselend ben ik toegewijd en in rebellie. Ten aanzien van mijn leerwerk voel ik 
mij opstandig zoals de Tarotkaart De Dwaas afbeeldt. Doelbewust loopt De Dwaas de andere kant 
uit. 
 
De scheurkalender attendeerde me op de volgende tekst (uitspraak van Noah Levine):  
 
LERAREN ZIJN ER ALLEEN MAAR OM HET PAD AAN TE WIJZEN;  
AL HET GEPLOETER MOET JE ZELF DOEN. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
 

 


