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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 tweeënzestigste 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 de grote arcana De Dwaas, De Waarheid en het kleine 
arcanum Zwaarden Een over: 
 
 

‘ eerlijk zijn ’ 
 

 
 

De Dwaas verbeeldt de jongeling die op pad gaat, zijn eigen weg zoekt met de daarbij behorende 
eigen, unieke waarheid. Achter deze waarheid komt men slechts door zelf te ervaren en zelf te 
handelen. De witte roos in zijn linkerhand duidt op reinheid. Het hondje waarschuwt de jonge mens 
voor dreigend gevaar en staat symbool voor onze intuïtie, driften en instinct. 
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…………………… 
 
Onze oudste van tien jaar oud had ergens aangezeten waar hij niet aan mocht zitten. Gewapend met 
het zwaard der waarheid zocht ik hem op, in de overtuiging dat ik op zijn eerlijkheid kon 
rekenen………………… 
 
Helaas, de deksel op mijn neus. Waar ik vroeger nog aan zijn neusvleugels kon zien dat hij jokte, 
stuitte ik nu op de getrainde gezichtsspieren van een geoefend ‘leugenaar’.…………………… 
 
En wat gebeurt er dan met mij?  
 
…………………. 
 
Hoe eerlijk ben ik zelf? Hoe eerlijk was ik als kind? Hoe dacht ik mijn ouders te overtuigen voor 
mijn waarheid? Wat zijn mijn grenzen ten aanzien van eerlijkheid? Wanneer gaat mijn eerlijkheid 
over in oneerlijkheid? Gun ik hem om zijn eigen waarheid te vinden als het om liegen gaat? Hoe 
zeer laat ik mijn vertrouwen in hem beïnvloeden door zijn (on)eerlijkheid? Hoe afhankelijk ben ik 
van zijn eerlijk-zijn? Moet hij voor mijn innerlijke rust en veiligheid zorgen door te beloven altijd 
eerlijk tegen me te zijn? 
 
Is het eerlijk een kind te laten beloven altijd eerlijk te moeten zijn tegen diegenen die hij het meest 
loyaal is?  
 
Mag oneerlijkheid gewoon eerlijk deelnemen aan het universum? 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
 

 


