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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 drieëntachtigste 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 kleine arcana Staven Tien en Bekers Een over: 
 

‘ overvloed ’ 
 

 
 
In de levenscyclus van de Tarot volgen de kaarten Staven Tien en Bekers Een elkaar chronologisch 
op. Ze markeren de overgang van zomer naar herfst, van opbouwen naar loslaten, van verzamelen 
naar offeren. 
 
Staven Tien, met de titel Voorraadvorming, laat zien dat de mens zoveel heeft geoogst dat hij met een 
gebogen rug loopt en het bijna te veel is om te kunnen dragen. ‘De oogst staat symbool voor 
verworven ervaringen en krachten. De figuur afgebeeld op de kaart brengt de oogst naar de stad 
(afgebeeld op de achtergrond) of naar de gemeenschap. Het graan wordt in graanschuren 
opgeslagen, de kennis wordt vergaard in boeken. Dit materiaal gaat de toekomst verzekeren, niet 
alleen van de mens zelf maar ook van de anderen (stad als stapelplaats).  
 
Bekers Een, met de titel De kracht van het water, symboliseer een nieuwe fase. De beker symboliseer 
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het lichaam, waarin de essentie van de mens zijn plaats vindt. In deze fase gaat het erom zichzelf te 
geven uit liefde, om zichzelf te offeren. Uit de beker ontspruit het levenswater van de ziel. De beker 
symboliseert ook de prijs die iemand wint als beloning voor een uitnemende prestatie, waaraan altijd 
grote zelfopofferingen voorafgaan.’ (pag. 115-116 De Tarot in de herstelde orde door Onno en Rob 
Docters van Leeuwen, 2003). 
 
…………………………. 
 
Ik leef mijn vijftigste levensjaar. Er is veel geoogst, verworven en verzameld (Bekers Tien). Het is 
tijd om hiervan te geven, uit te delen, terug te geven aan de gemeenschap (Bekers Een). Als kers op 
de taart wordt mijn vijftigste levensjaar bekroond met een prachtig artikel over mijn levenswandel in 
het zomernummer van het blad Vruchtbare Aarde. Met dank aan Bart Hommersen. 
 
Veel leesplezier! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
“All you see has its roots in the unseen world”. 
 
 
 

 


