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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 zeventigste 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 Bekers Vier over: 

 
‘ twijfel ’ 

 

 
 

Deze kaart Bekers Vier heeft als titel Twijfel. Op de kaart zie je de herfstbladeren vallen, symbool 
voor de dood die in aantocht is. 
 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik er al over: de herfst, het letterlijke en spreekwoordelijke ‘ sterven’ 
hangt in de lucht, de blaadjes vallen van de boom. De jongeman afgebeeld op de kaart zit onder de 
herfstboom en krijgt uit een wolkje, alsof het uit de hemel geschonken wordt, een beker 
aangeboden. Hij kijkt naar die beker en twijfelt of hij de beker zal aannemen. 
 
Hoe zit dat nou? Dat je iets aangeboden krijgt en je tegelijkertijd twijfelt of je er wel blij mee bent, 
of je het wel wilt? Bekers Vier laat zien dat je twijfelt om het aan te nemen, omdat je diep in je hart 
weet dat je er ook iets voor zult moeten laten. Dat je in jezelf, iets moet laten sterven. En ben je 
daartoe bereid? 
 
Het verhaal van Sarah Domogala inspireerde me enorm (sarahdomogala.com). Zij is een jonge, 
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dynamische documentairemaker. Ze zegt haar bestaan in Amsterdam op om vervolgens met haar 
gezin een jaar in de Pyreneeën te gaan wonen en leven. Ergens heeft ze het gevoel dat het ‘anders 
kan’ in het leven en is bereid daartoe een stap te wagen.  
Na een jaar, schrijft ze, is haar filmcarrière als sneeuw voor de zon verdwenen en heeft ze een 
relatiecrisis achter de rug. Maar bovenal heeft ze op het Franse platteland geleerd om op het leven te 
vertrouwen in hoe het zich aandient. Hoe het is om de diepte te kunnen ervaren van ‘de kleine 
dingen’ mogelijk door de stilte en de eenvoud van het bergdorp. Dit in tegenstelling tot het snelle, 
hippe Amsterdamse leven van thrill naar thrill. 
 
Stil geworden door het verhaal van Sarah, keek ik in gedachten rond in mijn leven. De 
omstandigheden om dit eens te doen waren optimaal, want ik verbleef op dat moment met mijn lief, 
vuurtje stokend in een Yurt, midden in het prachtige Veluwse bos.  
Welke illusies jaag ik na? Waaraan moet ik van mezelf voldoen? Wat wil ik hooghouden? (Een 
succesvol kunstenaar, een psycholoog met een volle praktijk, een liefhebbende (stief-)moeder, de 
ideale partner, de trouwe vriendin, een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling, alle boeken die ik 
heb gelezen en nog moet lezen, alle spullen die ik ooit aanschafte en ergens voor staan, etc. etc.) 
En wat zou het me brengen als ik die illusies los zou laten? 
 
Vandaar deze kaart. De twijfel. Moet en wil ik zo diep sterven? 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
“All you see has its roots in the unseen world”. 
 
 

 
 


