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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 vijfenzestigste 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 grote arcanum Het Laatste Oordeel over: 

 
‘ opstandingskracht ’ 

 

  
 
In het grote arcanum Het Laatste Oordeel wordt er letterlijk een baby’tje geboren dat tegelijkertijd 
symbool staat voor de geboorte van de Nieuwe Mens. 
 
De driehoek met de punt naar boven, met daarin een oog noemt men het alziend oog, symbool 
voor Gods alomtegenwoordigheid. Het alziend oog verbeeldt de Drie-eenheid: Liefde; Waarheid; en 
Bewustzijn. 
 
Om het alziend oog heen bevinden zich zeven bazuinen. Het trompetgeschal bazuint het rond: “Er 
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is een nieuw kindje geboren”. Geboortekaartjes worden rondgestuurd naar vrienden en familie. Ook 
verbeelden de bazuinen het geschreeuw van het pasgeboren kind dat een klap op de billen krijgt om 
de eerste ademtocht op gang te brengen. Het (collectieve) geboortetrauma: vanuit de warme 
baarmoeder gaan we naar de ‘kou’. 
 
Er is een nieuw kindje geboren en men pleegt wel te zeggen: “Amen” hetgeen ‘zo zei het’ of ‘het is 
geschied’ betekent. Gelijk de grondtoon OM die als ‘aum’ (Amen) gezongen wordt. ‘Aum’ is een 
bevestiging aan Het Universum. 
 
De driehoek met de punt naar boven verbeeldt het mannelijke, de driehoek met de punt naar 
beneden het vrouwelijke. Wanneer deze driehoeken over elkaar schuiven vormen ze samen de 
Davidster, symbool voor de vereniging der tegendelen van: man en vrouw; water en vuur. 
Het alchemistisch huwelijk van water (vrouw) en vuur (man) is mogelijk: de vereniging van de 
tegendelen brengt de geboorte van een Nieuw Mens voort. 
 
De kribbe vormt de letter X en lijkt op een zandloper. Het zand in een zandloper dat door een heel 
klein gaatje gaat om in een andere ruimte te komen, verbeeldt dat de pasgeborene door de 
vernauwing van het geboortekanaal is gegaan, om naar de andere dimensie te komen. 
 

 

 Afbeelding: het symbool dat in de alchemie 
gebruikt wordt om hergeboorte aan te geven, bestaat uit twee gekruiste beenderen. Zij staan 
voor de mens die zichzelf opnieuw uitvindt. De mens die opnieuw geboren wordt en als een 
kind de wereld ontdekt. Het is een symbool dat ook gebruikt wordt in de kabbala, waar het staat 
voor de poorten naar hogere kennis die alleen bereikt kan worden door een spirituele dood en 
hergeboorte. 

 
Op de achtergrond zijn de graven te zien die opengaan, symbool voor het sterven en tegelijkertijd 
de opstanding. Jezus zegt als hij sterft: “In uw handen beveel ik mijn geest”. Hierin geeft Jezus zijn 
eigen keuze aan om te sterven. 
 
Links op de kaart is de rolsteen getekend, die weggerold werd om het graf van Jezus open te maken. 
De aanwezigheid van de rolsteen bij het grote arcanum Het Laatste Oordeel herinnert aan de 
opstanding van Jezus, symbool voor de opstanding van de Nieuwe Mens 
 
………………… 
 
Pasen!! 
 
Vier dagen geleden kwam er een kennis bij ons over de vloer. “Hoe gaat het?”, vroeg hij. Ik 
antwoordde hem: “Zal ik zeggen ‘goed’ of zal ik vertellen hoe het écht gaat?” En we lachen luid en 
veel betekend met elkaar. Meteen daarop antwoordde hij: “Zou het met Pasen te maken hebben?” 
Ik wist nog niet wat hij ermee bedoelde, maar zijn opmerking deed in ieder geval mijn gevoel over 
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mijn situatie een beetje veranderen. ….. Wonderlijk. “Jezus had ook nog heel veel te doen voordat 
hij stierf”, vervolgde hij…… 
 
Afgelopen week ervoeren we nogal wat tegenslagen. .… Voor onze kinderen hebben we een ideële 
school uitgezocht. Een school zonder dogma en gebaseerd op ‘natuurlijk leren’. Het kind kan op 
deze school betreft de verplichte leerstof zijn eigen leertempo aanhouden. En heeft twee keer per 
week de ruimte om zelf aan te geven wát hij wil leren. Doordat wij onze kinderen naar deze school 
hebben gebracht, hebben wij ze binnen een week zien veranderen in blijere en meer ontspannen 
jongens.  
 
Het kostte ons veel extra moeite om de kinderen te halen en te brengen, omdat de school niet naast 
de deur was. Onze eigen bezigheden kwamen daardoor onder druk te staan. We investeerden in het 
op den duur zo veel mogelijk zelfstandig kunnen reizen. 
 
Echter, óp de dag dat wij onze tweede zoon ook naar die school brachten, vernamen wij dat het 
bestaan van de school om allerlei redenen aan een zijden draadje hing, en afgelopen donderdag 
hoorden wij dat de school na augustus niet meer gesubsidieerd wordt. 
 
We werden geconfronteerd met een enorme teleurstelling, boosheid en verdriet. Niet alleen om een 
school die, omdat hij op papier niet voldoet, de nek om wordt gedraaid, maar om de samenleving 
waarbinnen het ons moeite kost om onszelf terug te zien. 
 
Met mijn mind ben ik nog wel in staat de ‘klap’ even te parkeren. Maar een paar dagen later komt 
toch het gevoel….. 
 
Met een zwaar gemoed vertrekken we op onze vrije dag (Goede Vrijdag) naar het bos. Met iedere 
stap tussen het groen voelen we kracht in onszelf terugkomen. …. 
 
Waar haal je het soms vandaan?  
 
Veerkracht????!!!! Is dat het zelfde als Opstandingskracht? 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
“All you see has its roots in the unseen world”. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


