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Verbindingen in de Major Arcana

Geen enkele kaart in een Tarot deck staat volledig op zichzelf. 
In iedere kaart is wel een verwijzing of verbinding naar een andere kaart te vinden als je

maar goed kijkt. 
 

Sommige zijn heel voor de hand liggend, de maansikkel in 02. de Hogepriesteres valt
behoorlijk in het oog, en was het je ook opgevallen dat je dezelfde maansikkel terugvindt

in 07. de Zegewagen? 
 Of dat de kleuren van de pilaren in 02. de Hogepriesteres verwijzen naar de sfinxen in 07.

de Zegewagen d.m.v. dezelfde kleuren? 
 

Andere verbindingen zijn minder goed zichtbaar in de kaart. 
Beide kaarten 02. de Hogepriesteres en 07. de Zegewagen zijn namelijk ook verbonden

door het dierenriemteken Kreeft maar dat zie je niet altijd in de symboliek 
van de kaart terug.

 
Wanneer je kennis hebt over deze verbindingen die soms super opvallend zijn en soms

compleet verborgen kun je in je lezingen (voor jezelf en anderen) verdiepen en
makkelijker praten over kaarten die misschien helemaal niet op tafel liggen maar die wel

met een boodschap komen. 
 

In de workshop - Verbindingen in de Major Arcana en in dit naslagwerk behorende bij
deze workshop neem ik je mee de verbindingen in aan de hand van een aantal

verschillende ingangen namelijk 
 

de Elementen 
de Astrologie

de Numerologie 
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Ik vraag je om voor je begint je innerlijke Hierophant aan te roepen en hem een
prominente plek te geven tijdens de workshop en het werken in dit naslagwerk. 

 
Er zijn namelijk verschillende ingangen de verbindingen in en deze ingangen kunnen

elkaar tegenspreken en het onoverzichtelijk maken. 
Wat geldt op welk moment en wat is nu waarheid?

 
Het is dus van belang om bij alle informatie na te gaan, wat past bij mijn Tarotpractice? 

Wat voelt voor mij als waarheid? 
 

Op verschillende momenten in de workshop en ook in dit naslagwerk wijs ik je op de
tegenstellingen en neem je mee in mijn kijk op de verbindingen. 

Ik nodig je uit mijn woorden te wegen tegenover je eigen inzichten, dat wat jou intuïtie
en verbinding met de kaarten versterkt is je antwoord. 

en die kan voor jou anders zijn dan voor een ander.
 

Laten we samen die verbindingen induiken.
 

Verbindingen in de Major Arcana
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Verbindingen

 tussen de kaarten





Elementen



Elementen

De vier basiselementen Aarde, Lucht, Vuur en Water. 
 

Zeg je Tarot dan zeg je bijna gelijk elementen.
 

In iedere kaart van iedere set van de Tarot is minstens één van de elementen aan zet,
vaak meer en soms allemaal. 

 
Deze elementen vormen een basis waarop je kaartengroepen kunt maken. 

Een groep kaarten die in de basis met het element en al zijn kenmerken met elkaar
overeenkomen. 

 
De toekenning van het element aan een kaart gebeurt in de basis aan de hand van het

astrologische teken verbonden met de kaart. 
De opbouw hiervan vind je volledig terug in het hoofdstuk Astrologie

 
Maar er zijn een aantal kaarten waar meer elementen aan verbonden worden, denk bijv.

aan 01. de Magiër. 
In deze kaart zijn alle elementen vertegenwoordigd.  

 
In onderstaande overzichten verbind ik de kaarten eerst aan het eerste element wat bij

ze past, we maken daarna een uitstapje naar aanvullingen en eigen inzicht.
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Elementen

Aarde
Pentakels

Basis: Je lijf, je wensen en verwachtingen.
Je basisbehoeftes, het neerzetten op aarde, aarding.

 
Lucht

Zwaarden
Basis: Je gedachtes, je stem, je brein!

Ingevingen en overtuigingen
 

Vuur
Staven

Basis: Je energie
Zielsverlangen, je vuur, creatiekracht

 
Water
Kelken

Basis: Je hart
Gevoelens, emoties, intuïtie
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Elementen

Major Arcana Element Kenmerk in kaart

00. Dwaas Lucht  

01. de Magiër Lucht  

06. de Geliefden Lucht  

11. Gerechtigheid Lucht  

17. de Ster Lucht  

De eerste set : Lucht
Welke overeenkomsten en verbindingen zie jij in deze 5 kaarten?
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Elementen

Major Arcana Element Kenmerk in kaart

02. de Hogepriesteres Water  

07. de Zegewagen Water  

12. de Gehangene Water  

13. de Dood Water  

18. de Maan Water  

20. het Oordeel Water  

De tweede set : Water
Welke overeenkomsten en verbindingen zie jij in deze 6 kaarten?
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Elementen

Major Arcana Element Kenmerk in kaart

03. de Keizerin Aarde  

05. de Hogepriester Aarde  

09. de Kluizenaar Aarde  

15. de Duivel Aarde  

21. de Wereld Aarde  

De derde set : Aarde
Welke overeenkomsten en verbindingen zie jij in deze 5 kaarten?
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Elementen

Major Arcana Element Kenmerk in kaart

04. de Keizer Vuur  

08. Kracht Vuur  

10. Rad van Fortuin Vuur  

14. Gematigdheid Vuur  

16. de Toren Vuur  

19. de Zon Vuur  

De vierde set : Vuur
Welke overeenkomsten en verbindingen zie jij in deze 6 kaarten?
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Elementen

Je hebt nu vier setjes kaarten die met elkaar verbonden zijn door het element dat hen
vertegenwoordigt. 

 
Echter er zijn een aantal kaarten die niet zo makkelijk in een enkel hokje te stoppen zijn. 

 
Ik noemde 01. de Magiër al, en dit is een echt bijzondere, want deze kaart representeert

alle vier de elementen. 
Dit zie je ook heel duidelijk terug in de kaart. Op de tafel van de Magiër zijn 

alle elementen uitgestald. 
 

Een andere bijzondere kaart is 14. Gematigdheid
Het element vuur representeert deze kaart maar er is een grote rol weg gelegd voor het

element water. 
Dit element geeft direct een extra laag aan de kaart. 

Want heb jij ooit Water en Vuur met elkaar willen verbinden?

Welke kaarten dicht jij meer dan één element toe, en waarom?
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Notities
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Astrologie



Vuur Ram Leeuw Boogschutter

Water Kreeft Schorpioen Vissen

Lucht Weegschaal Waterman Tweelingen

Aarde Steenbok Stier Maagd

Astrologie in de Tarot
De dierenriem is een denkbeeldige gordel waar de zon, de maan en de planeten zich in

de loop van het jaar langs bewegen. 
 

In deze gordel liggen twaalf dierenriemtekens (sterrenbeelden). 
De meeste westerse astrologen maken gebruik van de tropische dierenriem die begint
met Ram, het teken op het noordelijk halfrond waarin de zon tijdens de lente-equinox

omstreeks 21 maart opkomt.
 

De twaalf tekens representeren twaalf basispersoonlijkheden of karakteristieke wijzen
van uitdrukking. 

Deze twaalf tekens worden verdeeld onder vier elementen: 
vuur, water, lucht en aarde.

Vuurtekens en luchttekens worden als mannelijk beschouwd, 
terwijl watertekens en aardetekens vrouwelijk zijn.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Siderische_en_tropische_dierenriem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ram_(astrologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lente-equinox
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elementen_in_de_astrologie


 Heerser Element Teken Datum

Ram Mars Vuur Hoofd
21 maart -

19 april

Stier Venus Aarde Vast
20 april - 
20 mei

Tweelingen Mercurius Lucht Beweeglijk
21 mei - 
20 juni

Kreeft Maan Water Hoofd
21 juni - 

22 juli

Leeuw Zon Vuur Vast
23 juli - 

22 augustus

Maagd Mercurius Aarde Beweeglijk
23 augustus - 
22 september

Weegschaal Venus Lucht Hoofd
23 september - 

22 oktober

Schorpioen (Mars) Pluto Water Vast
23 oktober - 
21 november

Boogschutter Jupiter Vuur Beweeglijk
22 november - 

21 december

Steenbok Saturnus Aarde Hoofd
22 december - 

19 januari

Waterman (Saturnus) Uranus Lucht Vast
20 januari - 
19 februari 

Vissen (Jupiter) Neptunus Water Beweeglijk
20 februari - 

20 maart

Astrologie in de Tarot
Een dierenriemteken heeft meerdere kenmerken die je in 

onderstaand tabel terug vindt. 

De heersers tussen haakjes zijn de heersers voor de "ontdekking" van nieuwe planeten
en zij werden toegekend aan de betreffende dierenriemtekens.
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Major Arcana Element Heerser Dierenriem teken

00. Dwaas Lucht Uranus Waterman

01. de Magiër Lucht Mercurius Tweelingen

02. de Hogepriesteres Water Maan Kreeft

03. de Keizerin Aarde Venus Stier

04. de Keizer Vuur Mars Ram

05. de Hogepriester Aarde Venus Stier

06. de Geliefden Lucht Mercurius Tweelingen

07. de Zegewagen Water Maan Kreeft

08. Kracht Vuur Zon Leeuw

09. de Kluizenaar Aarde Mercurius Maagd

10. het Rad van Fortuin Vuur Jupiter Boogschutter

11. Gerechtigheid Lucht Venus Weegschaal

12. de Gehangene Water Neptunus Vissen

13. de Dood Water Pluto Schorpioen

14. Gematigdheid Vuur Jupiter Boogschutter

Astrologie in de Tarot
Iedere kaart in de Major Arcana is verbonden aan een element, een heersende planeet

en daarmee aan een dierenriemteken. 
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Major Arcana Element Heerser Dierenriem teken

15. de Duivel Aarde Saturnus Steenbok

16. de Toren Vuur Mars Ram

17. de Ster Lucht Uranus Waterman

18. de Maan Water Neptunus Vissen

19. de Zon Vuur Zon Leeuw

20. het Oordeel Water Pluto Schorpioen

21. de Wereld Aarde Saturnus Steenbok

Astrologie in de Tarot
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Deze verbintenissen zijn niet altijd zichtbaar in de kaarten. In ieder geval niet in het
originele RWS-deck. Er zijn decks die ervoor gekozen hebben om d.m.v. tekens of

woorden op de kaart zichtbaar te maken welk element, heerser of dierenriemteken
verbonden is met de kaart

 
Wanneer je meer bekend wilt worden met de verbonden elementen, heersers en

dierenriemtekens is zo'n deck een fijn oefen deck.
 

Voorbeeld van zo'n deck: Next World Tarot van Cristy C. Road 



 Major Kaart Major Kaart

Ram   

Stier   

Tweelingen   

Kreeft   

Leeuw   

Maagd   

Weegschaal   

Schorpioen   

Boogschutter   

Steenbok   

Waterman   

Vissen   

Astrologie in de Tarot
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Kun jij nu aan de hand van de toegekende dierenriemtekens aangeven welke kaarten
met elkaar verbonden zijn? 

 
Vul onderstaande tabel aan en ontdek de verbintenissen. 



Wat valt je op? 
Vind je het logisch dat deze kaarten met elkaar verbonden zijn? 

Zie je overeenkomsten in de kaarten? 
 

Wat vind je dat sommige heersers (Mercurius en Venus) verschillende elementen
vertegenwoordigen en wat zegt dit over de kaart? 

 
Twee kaarten hebben geen match, wat zegt dit over de kaart? 
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 Tegenligger

Ram Weegschaal

Stier Schorpioen

Tweelingen Boogschutter

Kreeft Steenbok

Leeuw Waterman

Maagd Vissen

Astrologie in de Tarot
Er zijn nog vele manieren om via de astrologie verbindingen te zoeken in de kaarten. 

Ik nodig je uit om zelf te onderzoeken welke verbindingen je nog meer ziet. 
 

Een optie is bijv. Ieder dierenriemteken heeft een "tegenligger". Dat is het teken dat op de
dierenriem precies tegenover het teken staat. 

Wat zegt dit over de tekens? 
En hoe zie je dat terug in de bijbehorende kaarten? 

 
Kunnen ze elkaar uitdagen, ondersteunen of zijn het bondgenoten die samen een

geheel vormen. 
 

Veel plezier met ontdekken.
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notities
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Hofhouding



 Hoofd Vast Beweeglijk

Vuur Ram Leeuw Boogschutter

Water Kreeft Schorpioen Vissen

Lucht Weegschaal Waterman Tweelingen

Aarde Steenbok Stier Maagd

Astrologie in de Tarot
We maken nu even een belangrijk uitstapje richting de Minor Arcana. 

Want ook deze kaarten zijn d.m.v. elementen en sterrenbeelden verbonden. 
 

 De dierenriemtekens zijn niet alleen verdeelt over de elementen maar ze zijn ook
verdeeld in hoofd tekens, vaste tekens en beweeglijke tekens.

 
De hoofd tekens markeren het begin van een nieuw seizoen, 

De vaste tekens zijn de tekens waarin de Zon vast in het seizoen staat, het midden van
een seizoen,

en als zij een van de beweeglijke tekens binnentreedt, loopt het seizoen naar zijn einde
toe.
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Astrologie in de Tarot
Hoofdtekens

 
In de astrologie is een hoofdteken (ook een kardinaal teken genoemd) een teken van de

dierenriem dat een verandering initieert. 
 

Symbolisch staat elk hoofdteken ook voor een nieuw seizoen: 
 

Ram voor de lente 
Kreeft voor de zomer

Weegschaal voor de herfst 
Steenbok voor de winter

 
Wanneer je deze opbouw volgt dan passen de elementen bij de volgende seizoenen. 

 
Vuur = Staven = Lente 

Water = Kelken = Zomer
Lucht = Zwaarden = Herfst
Aarde = Pentakels = Winter

 
Binnen de Tarot wordt echter vaak gekozen voor de volgende opbouw

 
Aarde = Pentakels = Winter
Lucht = Zwaarden = Lente

Vuur = Staven = Zomer
Water = Kelken = Herfst

 
Dit heeft er o.a. mee te maken dat onze seizoenen in Nederland en/ of België behoorlijk
uitgesproken zijn. Onze zomer is de warmste tijd van het jaar waarmee je het eerder

aan vuur verbindt dan aan water. 
Onze herfst is vaak behoorlijk nat waarmee de link naar water zo is gelegd.

 
Ook maakt het verschil waar je bent in de wereld. 

De seizoenen zijn op het zuidelijk halfrond het tegenovergestelde van het noordelijk
halfrond. Ook dit kan je keuze voor verbindingen beïnvloeden.

 
Dit laat weer heel duidelijk zien dat er altijd meerdere manieren, overtuigingen en

gewoontes zijn binnen de Tarot. 
 

In mijn Tarot practice werk ik met de 2e opbouw van de elementen verbonden 
aan de seizoenen.

Laat dit een start zijn en niet een eindpunt, onderzoek wat voor jou past en waarheid is.
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Astrologie in de Tarot
Vaste tekens

 
De vaste tekens Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman worden gezien als bestendiging

en hoogste punt van die vier seizoenen. 
Associaties verbonden aan de vaste tekens zijn onder meer stabiliteit en

vastberadenheid.
 

Beweeglijke tekens
 

De beweeglijke tekens Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen staan 'tussen de
verschillende seizoenen' en worden geassocieerd met beweging, soepelheid en

aanpassingsvermogen.
 
 

Kun jij meer associaties bij de verschillende tekens noemen?
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Astrologie in de Tarot
Zojuist heb ik een aantal kenmerken van verschillende tekens benoemd. 

Nu kan het heel goed dat je bepaalde gedragingen niet herkent. 
 

Persoonlijk voorbeeld
Ik heb best wat mensen met het sterrenbeeld Vissen in mijn omgeving. 

Bij Vissen als bewegelijke tekens wordt aangegeven beweging, soepelheid en
aanpassingsvermogen. 

Dit herken ik in veel van deze mensen, maar er is ook iemand die ik hier totaal niet in
herken. Ik zie eerder het tegenovergestelde. 

 
Hier zie je mooi hoe een schaduwkant aanwezig kan zijn. 

Dit geeft je ook weer een extra kant aan een kaart. 
 

Bij Vissen past bijv. de Major Arcana kaart 18. de Maan. 
Deze kaart vraagt om bewegelijkheid, aanpassingsvermogen en soepel manier van

omgaan met dat wat op je pad komt. 
Juist wanneer alles in het leven onzeker of onduidelijk is.

 
In de schaduw van 18. de Maan zit starheid, niet willen overgeven aan onzekerheden,

controle houden, zelfs het ophouden van illusie.
 

Een kaart is nooit volledig negatief of positief. In iedere kaart vind je namelijk
schaduwkanten maar ook manieren om dit positief in te zetten. 

 
Vanuit astrologisch oogpunt en het vergelijken van kenmerken in deze dierenriemtekens
en mensen met deze tekens in hun sterrenbeeld kun je nieuwe inzichten opdoen over

de kaarten.
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Nu jij! 
Kun je voor jezelf ook zo'n persoonlijk voorbeeld bedenken. 

 
Welk teken ken je persoonlijk goed en welke gedragingen zie je hierbij. 

Wat zegt dit over de bijbehorende kaart(en)?
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Astrologie in de Tarot
De hofhouding

 
De hofkaarten worden in de Tarot verbonden aan de bepaalde dierenriemtekens. 

 
Ridders

De ridders zijn verbonden aan de Hoofd tekens. 
Zij initiëren de verandering. 

 
Koningin

De koninginnen zijn verbonden aan de Vaste tekens. 
Zij vertegenwoordigen de stabiliteit en verankering van de tekens.

 
Koningen

De koningen zijn verbonden aan de Beweeglijke tekens. 
Zij vertegenwoordigen het aanpassingsvermogen, de brede blik en de verbinding tussen

seizoenen en elementen. 
 

 
Hoofd
Ridder

Vast
Koningin

Beweeglijk
Koning

Vuur
Staven

Ram Leeuw Boogschutter

Water
Kelken

Kreeft Schorpioen Vissen

Lucht
Zwaarden

Weegschaal Waterman Tweelingen

Aarde
Pentakels

Steenbok Stier Maagd
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Astrologie in de Tarot
De hofhouding

 
In deze opstelling mis je de schildknaap. 

De schildknaap heeft hier een bijzondere positie. 
De schildknaap is de initiatie, de boodschap, de potentie. 

 
Net als bij de Azen en bij 01. de Magiër is alle potentie van een volledige set

samengekomen in één kaart. 
 

In de Azen is de volledige potentie van de set 2 tm 10 opgenomen.
In de Magiër is de volledige potentie van de major Arcana opgenomen. 

In de Schildknapen is de volledige potentie van de hofhouding opgenomen. 
 

Dit betekent niet dat deze kaarten al deze potentie laten zien en zich ernaar gedragen,
nee de potentie is in de kern aanwezig om te groeien, te ontwikkelen en tot uiting te

komen in al die kaarten die volgen.
 

De Magiër, de Azen en de Schildknapen zijn ook allen verbonden aan het cijfer 1. 
Samen vormen zij de potentie kaarten van het volledige deck en zijn zij aan elkaar

verbonden.
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Minor Arcana



Astrologie in de Tarot
Minor Arcana

De verschillende kaarten van de hofhouding zijn ook weer verbonden aan de kaarten van
de Minor Arcana. 

 
Ridders

De Ridders zijn verbonden aan de kaarten 2, 3 en 4 van een set. 
 

Koningin
De koninginnen zijn verbonden aan de kaarten 5, 6 en 7 van een set. 

 
Koningen

De koningen zijn verbonden aan de kaarten 8, 9 en 10 van een set.
 

Afhankelijk van de kleur of element van de kaart wordt een set verbonden. 
Bijv. de koning van Zwaarden = 8, 9 en 10 van Zwaarden.

 
 

Vind jij deze toepassing logisch en zie je verbindingen tussen de nummerkaarten en te
bijbehorende hofkaart?
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Totaalbeeld



 Major Arcana Major Arcana Minor Arcana Hofhouding

Ram 04. de Keizer 16. de Toren 2, 3 en 4 van Staven Ridder van Staven

Stier 03. de Keizerin 05. de Hogepriester
5, 6 en 7 van

Pentakels
Koningin van

Pentakels

Tweelingen 01. de Magiër 06. de Geliefden
8, 9 en 10 van

Zwaarden
Koning van
Zwaarden

Kreeft
02. de

Hogepriesteres
07. de Zegewagen 2, 3 en 4 van Kelken Ridder van Kelken

Leeuw 08. Kracht 19. de Zon 5, 6 en 7 van Staven Koningin van Staven

Maagd 09. de  Kluizenaar  
8, 9 en 10 van

Pentakels
Koning van
Pentakels

Weegschaal 11. Gerechtigheid  
2, 3 en 4 van
Zwaarden

Ridder van
Zwaarden

Schorpioen 13. de Dood 20. het Oordeel 5, 6 en 7 van Kelken Koningin van Kelken

Boogschutter
10. het Rad van

Fortuin
14. Gematigdheid

8, 9 en 10 van
Staven

Koning van Staven

Steenbok 15. de Duivel 21. de Wereld
2, 3 en 4 van

Pentakels
Ridder van
Pentakels

Waterman 00. de Dwaas 17. de Ster
5, 6 en 7 van
Zwaarden

Koningin van
Zwaarden

Vissen 12. de Gehangene 18. de Maan 8, 9 en 10 van Kelken Koning van Kelken

Astrologie in de Tarot
Een totaalbeeld van alle verbindingen vanuit de astrologie.

 Naslagwerk - workshop -TheSagesCup.nl



Astrologie in de Tarot
Zoek je sterrenbeeld op en schrijf op welke kaarten bij dit sterrenbeeld horen. 

Herken jij jezelf en gedragingen van jezelf terug in de kaarten die je zijn toegedicht?

Een leuke oefening is om van familie en vrienden hun sterrenbeeld op te zoeken en te
vergelijken met de hofkaart die bij dit sterrenbeeld hoort. Herken je ze? 

Een fijne manier om de hofkaarten beter te onthouden!
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notities
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Numerologie



Numerologie in de Tarot
Numerologie is een vorm van divinatie die zich bezighoudt met de symbolische

aspecten van getallen en met bredere interpretaties van getallensymboliek. 
 

Vertaald betekent numerologie kennis der getallen.
 

Een numeroloog zoekt naar de samenhang van dingen door het getal als uitgangspunt
te nemen. Hierbij worden begrippen in getallen om gezet waarna ze worden geduid. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Tarot, Gematria*, Astrologie en eigen betekenissen. 
 

De theorie achter numerologie is historisch gebaseerd op het idee van Pythagoras dat
alle dingen numeriek kunnen worden uitgedrukt, omdat ze uiteindelijk terug te brengen

zijn tot getallen.
 

*Vorm van Numerologie vanuit de Kabbala
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Herhaling basis in de Tarot
 

Iedere kaart in de Tarot heeft een persoonlijk nummer meegekregen. 
Ook de kaarten in de hofhouding, al is dat niet gelijk duidelijk. in de kaart. 

 
Nummer in de Tarot

Major Arcana: Cijfer 00. de Dwaas tm 21. de Wereld
Minor Arcana: Aas tm 10 van iedere set/ element

Hofhouding: Schildknaap tm Koning
 

zienswijze 1 
Schildknaap = 1

Ridder = 2
Koningin = 3
Koning = 4

 
zienswijze 2

Schildknaap = 11
Ridder = 12

Koningin = 13
Koning = 14

 
In mijn Tarot practice werk ik met zienswijze 1, ik zie de hofhouding als een set op zichzelf

met een nieuwe opbouw en niet een uitbouw van de aas tm 10 sets.
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pythagoras


Numerologie in de Tarot
Een totale Tarot set bestaat uit 78 kaarten

 
Waar komen die 78 kaarten vandaan? 

Zijn ze willekeurig gekozen, toevallig opgeteld tot 78 of zit hier een idee achter? 
 

De 78 kaarten zijn niet toevallig gekozen. 
Het getal 78 staat in de numerologie voor de volledige ervaring. 

 
Wanneer je de oplopende cijfers tm 12 optelt 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 78
tref je het getal 78 op de plaats van 13

 
De volgende stap, het getal 13, brengt ons in een nieuw bewustzijn fase. 

 
De 78 kaarten van de Tarot mag jij dus zien als de voorbereiding op 

die nieuwe bewustzijn fase. 
 

Het is niet voor niets dat The Sages Cup uitdraagt
de Tarot maakt het onbewuste bewust!
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Numerologie in de Tarot
De eerste verbinding die we gaan onderzoeken zijn de nummers in de Major Arcana en

hoe zij verbonden zijn aan de nummers in de Minor Arcana.
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 Minor Arcana Hofhouding  Minor Arcana Hofhouding

00. de Dwaas      

01. de Magiër de Azen de Schildknapen
12. de

Gehangene
de 3en de Koninginnen

02. de
Hogepriesteres

de 2en de Ridders 13. de Dood de 4en de Koningen

03. de Keizerin de 3en de Koninginnen 14. Gematigdheid de 5en  

04. de Keizer de 4en de Koningen 15. de Duivel de 6en  

05. de Hierophant de 5en  16. de Toren de 7ens  

06. de Geliefden de 6en  17. de Ster de 8en  

07. de
Zegewagen

de 7ens  18. de Maan de 9ens  

08. Kracht de 8en  19. de Zon de 10en  

09. de Kluizenaar de 9ens  20. het Oordeel de 2en de Ridders

10. Rad van
Fortuin

de 10en  21. de Wereld de 3en de Koninginnen

11. Gerechtigheid de 2en de Ridders    

Hierbij zou je bij de hofhouding het element van de Major Arcana kunnen inzetten om te
specificeren welke kleur aan de hofkaart wordt gegeven.

 



Numerologie in de Tarot
De set kaarten uit de Minor Arcana geeft je inzichten over welke verschillende kanten er

bij een kaart komen opdagen. 
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 Minor Arcana Hofhouding

03. de Keizerin de 3en de Koninginnen

03. de Keizerin
03. de Keizerin staat voor liefde en vruchtbaarheid.

Andere woorden voor liefde zijn compassie, overvloed, inlevingsvermogen, schoonheid,
koestering. 03. de keizerin vraagt je om je hier volledig voor open te stellen en te

ontvangen. Hiermee kan jij jezelf verwezenlijken. Kun jij deze overvloed, deze
vruchtbaarheid, deze liefde ontvangen? Wees helemaal met wie je bent en geef jezelf
die liefde, ondersteuning en aandacht die je nodig hebt. Wanneer jij kan ontvangen, kun

je op de mooiste manier geven. 
Jouw gevulde kop loopt over waarmee je anderen geeft wat zij nodig hebben.

 
De 3en, deze kaarten gaan in eerste instantie over samenwerking. 

In welke vorm dan ook. Een ander woord voor samenwerking is verbinding. 
Juist dat waar de Keizerin sterk in is. 

 
De kleur van de 3 kaarten geven je vragen/ inzichten in wat je kan ondersteunen

wanneer  03. de Keizerin voor je op komt dagen. 
 
 

3 Pentakels
Kan ik samenwerken om mijn persoonlijk verlangen vorm te geven?

3 Zwaarden
Waar dien ik mijn verantwoordelijkheid te nemen voor mijn pijn en verdriet?

3 Staven
Wat is je volgende stap, wat neem je mee, wat offer je op?

3 Kelken
Welke zichtbare en onzichtbare ondersteuning heb ik om mijzelf lief te leren hebben?

 
 

De koninginnen 
Iedere koningin is verbonden aan 03. de Keizerin, zij heeft als Archetype de Aardse

Moeder en de koninginnen krijgen ook het archetype moeder toebedeelt. 
De basis van deze koninginnen, koestering, zie je ook terug in 03. de Keizerin.



Numerologie in de Tarot
Kies een aantal kaarten en maak dan eens zelf de verbindingen met de numerologisch

verbonden kaarten.
 

 Naslagwerk - workshop -TheSagesCup.nl

 Minor Arcana Hofhouding

   



Numerologie in de Tarot
Kies een aantal kaarten en maak dan eens zelf de verbindingen met de numerologisch

verbonden kaarten.
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 Minor Arcana Hofhouding

   



Numerologie in de Tarot
Kies een aantal kaarten en maak dan eens zelf de verbindingen met de numerologisch

verbonden kaarten.
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 Minor Arcana Hofhouding

   



Numerologie in de Tarot
Kies een aantal kaarten en maak dan eens zelf de verbindingen met de numerologisch

verbonden kaarten.
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 Minor Arcana Hofhouding

   



Numerologie in de Tarot
De vorige tabel laat ook heel duidelijk zien welke Major Arcana kaarten vanuit de

numerologie aan elkaar verbonden zijn.
 

Hieronder voor je opgesomd.
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01. de Magiër 10. Rad van Fortuin 19. de Zon

02. de Hogepriesteres 11. Gerechtigheid 20. het Oordeel

03. de Keizerin 12. de Gehangene 21. de Wereld

04. de Keizer 13. de Dood  

05. de Hierophant 14. Gematigdheid  

06. de Geliefden 15. de Duivel  

07. de Zegewagen 16. de Toren  

08. Kracht 17. de Ster  

09. de Kluizenaar 18. de Maan  

Wat zegt dit nu precies? 
 

Deze kaarten ondersteunen elkaar omdat ze in de kern dezelfde basis energie dragen. 
Komt de ene kaart opdagen en wil je antwoord op de vraag: Wat gaat mij in deze

situatie helpen? kijk dan naar de bijpassende kaart voor antwoord. 
 



Numerologie in de Tarot
Omschrijf hoe de kaarten antwoord geven op de vraag

Wat gaat mij in deze situatie helpen?
 

en op welke manier zie je dit in de tekening van de kaarten terug?
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02. de Hogepriesteres 11. Gerechtigheid 20. het Oordeel

03. de Keizerin 12. de Gehangene 21. de Wereld

04. de Keizer 13. de Dood  



Numerologie in de Tarot
Omschrijf hoe de kaarten antwoord geven op de vraag

Wat gaat mij in deze situatie helpen?
 

en op welke manier zie je dit in de tekening van de kaarten terug?
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05. de Hogepriester 14. Gematigdheid  

06. de Geliefden 15. de Duivel  

07. de Zegewagen 16. de Toren  



Numerologie in de Tarot
Omschrijf hoe de kaarten antwoord geven op de vraag

Wat gaat mij in deze situatie helpen?
 

en op welke manier zie je dit in de tekening van de kaarten terug?
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08. Kracht 17. de Ster  

09. de Kluizenaar 18. de Maan  

10. Rad van Fortuin 19. de Zon  



notities
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notities

 Naslagwerk - workshop -TheSagesCup.nl





Aanvullende 

kennis





Plaats in een set



Plaats in een set

Er zijn, zoals eerder al benoemd, meerdere setjes in een totaal deck. 
De plek die een kaart in deze setjes inneemt geeft je ook inzicht in de kaarten die met

elkaar zijn verbonden. 
 

In de workshop ligt de focus op de Major Arcana maar alles wat hierover wordt verteld
geldt net zo goed voor de kaarten in de Minor Arcana en de Hofhouding. 

 
Iedere kaart heeft in de set van 22 kaarten een eigen plek. 

Het nummer van de kaart geeft aan welke plek deze kaart heeft. 
 

Deze plek is niet zomaar of totaal willekeurig. 
Er is een opbouw in iedere set zichtbaar. 

(als je hier uitvoerig wilt induiken dan is de basis workshop "Get to know the Tarot" een
mooi beginpunt). 

 
Doordat de plek in de set niet willekeurig is geldt dit ook voor de voorgaande en

nakomende kaart. 
 

Deze kaarten vertellen iets en vullen aan op de bewuste kaart. 
 

Voorbeeld
 13. de Dood. 

 
Voorgaande kaart 12. de Gehangene

Hier is het werk te doen wat nodig is om de transformatie van 13. de Dood te kunnen
laten gebeuren of te kunnen ontvangen. 

 
Nakomende kaart 14. Gematigdheid

Dit is de energie die ontstaat of nodig is na de transformatie. 
Een reminder waarvoor je iets doet of een waarschuwing waar je op mag letten.

 
Afhankelijk van de inhoud van de kaarten geef je invulling aan deze boodschappen.
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Plaats in een set

Welke invulling geef jij bij de kaarten?
 

Voorgaande kaart 
Eerder opgedane kennis of les om kaart tot zijn recht te laten komen. 

 
Nakomende kaart

Een reminder waarvoor je iets doet of een waarschuwing waar je op mag letten.
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Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

00. Dwaas 21. de Wereld 01. de Magiër

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

01. de Magiër 00. de Dwaas 02. de Hogepriesteres



Plaats in een set
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Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

03. de Keizerin 02. de Hogepriesteres 04. de Keizer

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

04. de Keizer 03. de Keizerin 05. de Hogepriester

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

02. de Hogepriesteres 01. de Magiër 03. de Keizerin



Plaats in een set
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Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

06. de Geliefden 05. de Hogepriester 07. de Zegewagen

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

07. de Zegewagen 06. de Geliefden 08. Kracht

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

05. de Hogepriester 04. de Keizer 06. de Geliefden



Plaats in een set
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Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

09. de Kluizenaar 08. Kracht 10. Rad van Fortuin

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

10. Rad van Fortuin 09. de Kluizenaar 11. Gerechtigheid

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

08. Kracht 07. de Zegewagen 09. de Kluizenaar



Plaats in een set
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Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

12. de Gehangene 11. Gerechtigheid 13. de Dood

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

13. de Dood 12. de Gehangene 14. Gematigdheid

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

11. Gerechtigheid 10. Rad van Fortuin 12. de Gehangene



Plaats in een set
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Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

15. de Duivel 14. Gematigdheid 16. de Toren

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

16. de Toren 15. de Duivel 17. de Ster

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

14. Gematigdheid 13. de Dood 15. de Duivel



Plaats in een set
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Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

18. de Maan 17. de Ster 19. de Zon

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

19. de Zon 18. de Maan 20. het Oordeel

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

17. de Ster 16. de Toren 18. de Maan



Plaats in een set
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Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

21. de Wereld 20. het Oordeel 00. de Dwaas

Betreffende kaart Voorliggende kaart Nakomende kaart

20. het Oordeel 19. de Zon 21. de Wereld



 Horizontale 

lijnen



Horizontale lijnen

In de Major Arcana zijn meerdere lijnen te vinden. 
Wanneer je de kaarten verdeelt in drie horizontale rijen van zeven kaarten,

 excl. 00. de Dwaas ontstaan er horizontaal 3 levenslijnen.
 

kaart 01. tm 07.  :  de lijn van je leven beginnen en vormen
ook wel de levenslijn genoemd

kaart 08. tm 14.  :  de lijn van je leven afpellen en herzien
ook wel de doodslijn genoemd

kaart 15. tm 21.  :  de lijn van wedergeboorte



Horizontale lijnen

Ieder van deze drie lijnen heeft zijn eigen unieke verhaal en zijn eigen opbouw. 
Iedere kaart van een lijn is verbonden met alle kaarten uit deze lijn. 

Samen vertellen zij het verhaal van de lijn. 
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Jouw verhaal van lijn 1: de levenslijn



Horizontale lijnen

Ieder van deze drie lijnen heeft zijn eigen unieke verhaal en zijn eigen opbouw. 
Iedere kaart van een lijn is verbonden met alle kaarten uit deze lijn. 

Samen vertellen zij het verhaal van de lijn. 
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Jouw verhaal van lijn 2: de doodslijn



Horizontale lijnen

Ieder van deze drie lijnen heeft zijn eigen unieke verhaal en zijn eigen opbouw. 
Iedere kaart van een lijn is verbonden met alle kaarten uit deze lijn. 

Samen vertellen zij het verhaal van de lijn. 
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Jouw verhaal van lijn 3: de wedergeboorte lijn





Verticale

lijnen



Verticale lijnen

In de eerder genoemde levenslijnen vind je verticaal ook weer lijnen.
In deze verticale lijnen zitten verhalen, net zoals je een verhaal kunt vinden in de

horizontale lijnen. 
 

Welke verhalen zie jij?  



Verticale lijnen

Een mogelijk verhaal: De uitdager en de helper
 

De verticale lijnen laten 3 kaarten zien die met elkaar verbonden zijn. 
Deze kaarten zijn met lessen aan elkaar verbonden. 

 
Kaart 1 is een innerlijke kracht die je wilt uitdragen

Kaart 2 is de gedraging die je helpt om volledig in deze kracht te staan
Kaart 3 is de uitdaging die je daarbij zal tegenkomen

 
Samen vormen ze een totale les die je alle facetten van de eerste kaart 

laten onderzoeken.
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Verticale lijnen
De uitdager en de helper

 Naslagwerk - workshop -TheSagesCup.nl

Rij 1 Rij 2 (de helper) Rij 3 (de uitdager)

01. de Magiër 08. Kracht 15. de Duivel

Rij 1 Rij 2 (de helper) Rij 3 (de uitdager)

02. de Hogepriesteres 09. de Kluizenaar 16. de Toren

Rij 1 Rij 2 (de helper) Rij 3 (de uitdager)

03. de Keizerin 10. het Rad van Fortuin 17. de Ster

Voorbeeld: Is het je innerlijke wijsheid of is het je ego? In de kaart Kracht vind je het antwoord, vertrouw op je
hartwijsheid. Dat wat het engst voelt is meestal je innerlijke wijsheid.

Voorbeeld: Je voelt, deze situatie moet veranderen, je herkent de angst, straks is alles kapot waarvoor ik heb
gebouwd. In de kaart de Kluizenaar de oproep naar binnen te keren om vanuit daar stap voor stap je
innerlijke wijsheid uit te dragen. 



Verticale lijnen
De uitdager en de helper
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Rij 1 Rij 2 (de helper) Rij 3 (de uitdager)

04. de Keizer 11. Gerechtigdheid 18. de Maan

Rij 1 Rij 2 (de helper) Rij 3 (de uitdager)

05. de Hierophant 12. de Gehangene 19. de Zon

Rij 1 Rij 2 (de helper) Rij 3 (de uitdager)

06. de Geliefden 13. de Dood 20. het Oordeel



Verticale lijnen
De uitdager en de helper
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Rij 1 Rij 2 (de helper) Rij 3 (de uitdager)

07. de Zegewagen 14. Gematigdheid 21. de Wereld



 Symboliek



Symboliek

En nu is het de bedoeling dat al deze informatie samenkomt in de kaart.
Dit gebeurt door de symboliek in de kaarten. 

 
Alles van deze informatie onthouden is onbegonnen werk, naast dat het ook totaal niet

leuk is. Daarom werkt dit het beste als je alle voor jou passende informatie weet te
koppelen aan de symboliek van een kaart. 

 
The Sages Cup werkt met decks gebaseerd op het RWS-systeem maar je kunt zelf
ieder systeem gebruiken die je wilt, zolang je zelf de verbinding in de symboliek maar

herkent.
 

Hoe gaat dit in zijn werk? 
 

Op de volgende pagina's vind je kaart voor kaart ruimte om de besproken verbindingen
te koppelen aan de symboliek in de kaarten. 

Dit is super persoonlijk en daarom een oefening die je individueel doorloopt. 
 

Kijk naar kleuren in de kaart, tekeningen die je ergens aan doen denken, de hoeveelheid
mensen en/ of dieren in een kaart en alles wat je nog meer opvalt. 

Alles is goed, als het jou maar aan een verbinding herinnert.
 

Om je op weg te helpen is voor 1 kaart een persoonlijk voorbeeld opgenomen.
 

Veel plezier met ontdekken en verbinden.
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Symboliek
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02. de Hogepriesteres   

Planeet : de Maan Dierenriemteken: Kreeft Hofkaart: Ridder van Kelken

Element: Water Vrouwelijke energie Minor: 2 tm 4 van Kelken

Element water: de blauwe jurk en cape van de Hogepriesteres, de maansikkel bij haar
voeten, de kalme zee "verborgen" achter het wandkleed. de "waterige" golven van haar
jurk.
Planeet de Maan: de maansikkel bij haar voeten, de kroon van de drie manen op haar
hoofd. 

07. de Zegewagen, verbonden vanuit het dierenriemteken Kreeft. 
De maansikkel van de Hogepriesteres zie je op het schild van het persoon in de
Zegewagen. 
Daarnaast zie je in de Hogepriesteres twee zuilen in het zwart en het wit. In de
Zegewagen zie je twee sfinxen vergelijkbaar als de twee zuilen in het zwart wit.

Water tekens
Vissen ; de Maan ; Naakte vrouw in kaart
Kreeft : de Hogepriesteres : gekleed incl. cape maar niet compleet afgeschermd
Schorpioen : de Dood : Harnas aan (afgeschermd)

Overdenking: de wagenmenner in de zegewagen is ook geharnast maar is verbonden
aan Kreeft! 
Gehangene niet naakt maar wel complete overgave verwacht : Vissen
Het Oordeel, het woord alleen al laat de eerste harnas zien die je opwerpt 
bij een oordeel: de Schorpioen.

Persoonlijk voorbeeld

Vanuit de numerologie is kaart 11. Gerechtigheid gekoppeld aan 02. de Hogepriesteres. 
Op beide kaarten zie je een statige vrouw op een "troon", recht vooruit kijkend. 
De lichaamtaal is hetzelfde.



Symboliek

 Naslagwerk - workshop -TheSagesCup.nl

00. de Dwaas   

   

   



Symboliek
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01. de Magiër   

   

   



Symboliek
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02. de Hogepriesteres   

   

   



Symboliek
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03. de Keizerin   

   

   



Symboliek
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04. de Keizer   

   

   



Symboliek
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05. de Hierophant   

   

   



Symboliek
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06. de Geliefden   

   

   



Symboliek
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07. de Zegewagen   

   

   



Symboliek
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08. Kracht   

   

   



Symboliek
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09. de Kluizenaar   

   

   



Symboliek

 Naslagwerk - workshop -TheSagesCup.nl

10. het Rad van Fortuin   

   

   



Symboliek
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11. Gerechtigheid   

   

   



Symboliek
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12. de Gehangene   

   

   



Symboliek
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13. de Dood   

   

   



Symboliek
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14. Gematigdheid   

   

   



Symboliek
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15. de Duivel   

   

   



Symboliek
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16. de Toren   

   

   



Symboliek
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17. de Ster   

   

   



Symboliek
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18. de Maan   

   

   



Symboliek
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19. de Zon   

   

   



Symboliek
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20. het Oordeel   

   

   



Symboliek
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21. de Wereld   

   

   





Notities



notities
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notities
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notities
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notities
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The Sages Cup



THE SAGES CUP
DESIRÉE

In september 2019 besloot ik mijn droom waar te maken en nam ik mijn 
"Dwaze" stap in het diepe! Ik starten The Sages Cup! 

 
Sage (salie), het heerlijke kruid dat zorgt voor een schoon huis, lekker eten 

en een leeg hoofd.
Sages, prachtige verhalen vertelt door de generaties heen.

The Sage, de wijze vrouw die het leven leeft en anderen de ruimte geeft om het
leven zelf te ervaren.

Dit maakt samen The Sages Cup
 
 
 

Nu meer dan twee jaar later loop ik door mijn Hogepriesteres jaar en creëer ik
vanuit intuïtie en vrouwelijkheid mijn eigen pad binnen de Tarot. 

Vaak net even anders dan anders en met een eigenwijsheid als basis.
 

Over de Tarot gaan veel "wilde" verhalen rond, en één van deze verhalen is dat je
de toekomst kan voorspellen met de kaarten. 

 
Dit is niet hoe ik de Tarot zie.  

Voor mij is de Tarot een prachtige tool voor zelfontwikkeling en een routekaart
om je onbewuste bewust te maken.

 
Alles wat je leest, hoort of ziet, in ieder werk van mij, is mijn interpretatie en mijn

waarheid. Ik hoop hiermee een basis te creëren waarop jij je eigen waarheid kunt
onderzoeken en kunt uitbouwen op wat ik je breng.
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THE SAGES CUP
CONTACT

E-mail : desiree@thesagescup.nl
Telefoon: 06-15305797

Website : www.thesagescup.nl
Insta : @_the.sages.cup.nl_

AANBOD

Dit naslagwerk  is een van de vele creaties 
van The Sages Cup. 

 
 Ik maak o.a. -gratis- spreads voor allerlei momenten in je leven en kun je

Tarotreadings inboeken aan mijn (digitale) keukentafel. 
Wil je liever in alle rust wat inzicht ontvangen dan is een persoonlijke podcast een

geweldig cadeau om aan jezelf te geven.
Tevens is er een jaarlijks groeiend aanbod van leuke e-books rondom de Tarot. 

En zal 2022 volledig in het teken staan van verdiepende workshops - live en
digitaal - rond allerlei onderwerpen in de Tarot.

 
Alles en meer vind je terug op mijn website www.thesagescup.nl

 

GEBRUIK

Zonder toestemming mag niets van deze uitgave worden gekopieerd,
gedupliceerd of worden gebruikt als eigen materiaal.

 

The Sages Cup 2019-2022

https://thesagescup.nl/





