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Noteer alvast in uw agenda: 
 

Open dag Stichting de Ster 
 
14 april 2019 
 
Op deze dag zullen vele interessante lezingen, 
workshops en consulten worden gegeven door 
docenten en deskundige medewerkers, 
verbonden aan de Ster. 
 
Locatie:     De Rietborgh, Borgsche Rieten 15  
         te Terborg 
 
Entree: € 12,50 
 
ALLE LEZINGEN, WORKSHOPS  
EN CONSULTEN ZIJN DEZE DAG 
GRATIS! 
 
Een uitgebreid programma treft u als bijlage 
aan bij deze Nieuwsbrief.

 
 
 
Beste tarot-vrienden 
 
 
Het Ster-team heeft vele nieuwe ideeën 
voor 2019 om u allen verschillende 
opleidingen, workshops en lezingen aan te bieden. De 
docenten en gastsprekers staan garant voor een goede 
kwaliteit. In dit kader verwijzen wij u speciaal naar de Open 
Dag van De Ster op 14 april 2019, waarvan u het programma 
aantreft in deze mailing.  
 
 
U bent allen van harte welkom! 
 
Stichting de Ster, het bestuur 
 
Zie hiervoor onze website: www.dester.org 
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ATTENTIE!  ATTENTIE! 

Stichting de Ster is nu ook te vinden op Facebook.  

U kunt ons snel vinden op: 

https://www.facebook.com/opleidingendester  

Hier vindt u eveneens vele interessante 
aanbiedingen.  

 
 
OPENBARE AVOND:  
 
Kennismaking met Pentalogie 
    
Datum: 27 maart 2019 
 
Olv Henk Hollmann 
 
Ieder mens op aarde is hier met een of meerdere 
levensopdracht(en). Getallen die in uw geboortedatum staan, 
vormen tezamen met de optelsom ervan, een ezelsbruggetje hoe 
met deze opdracht om te gaan.  
 
Pentalogie geeft inzichten  aan hoe u op een zo positief mogelijke 
manier met de heersende (getalsmatige) trillingen, om kunt gaan, 
zonder uw eigen verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Dit 
is essentieel in dit orakelsysteem. 
U bent tenslotte uw eigen rentmeester, eigen schepper. Hierbij 
gaan we uit van de theorie van Hans Müller en Gerard Huige. 
 
Aanvang:  20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Kosten: € 10,00 per persoon  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Stichting De Ster 
Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Tel.: 0315-323643 
Internet:www.dester.org    Email: info@dester.org 
 
 
 
 
 
 
 

Het Paard en zijn symboliek in de Tarot 
 
Auteur: Ingrid Blaauw 
 
Deze keer wil ik het over de symboliek van het Paard hebben; het 
paard dat vaker dan andere dieren op onze Rider Waite 
tarotkaarten is afgebeeld. Af en toe eens focussen op een bepaald 
aspect van de afbeeldingen kan zeer verdiepend en verhelderend 
werken bij het duiden van de betekenis van de kaarten. Bij deze 
tarotkaarten gaat het dan over De Zon, de Dood en natuurlijk bij 
de vier Ridders, maar ook Staven 6.  
 
Het paard krijgt al sinds mensenheugenis speciale aandacht van 
ons mensen.        
We schrijven er over, zien ze als belangrijk en hechten er allerlei 
betekenissen aan, bijvoorbeeld: 
- Toen de toekomstige Boeddha, zijn paleis verliet om op zoek te 
gaan naar het geheim van het leven, was zijn paard de enige die 
waakte, terwijl alle anderen sliepen; 
- Op middeleeuwse afbeeldingen van Christus' kruisiging zien we 
vaak soldaten en Joodse hoogwaardigheidsbekleders te paard, 
waarbij het dier het hoofd afwendt: symbool van de ongelovige 
houding van zijn berijder. 
- Oudchristelijk werd het paard ook gezien als symbool van 
hoogmoed;  'hoog te paard zitten'. Maar in diezelfde tijd meende 
men ook dat paarden wellustig hinnikten bij het zien van een 
vrouw; vandaar dat het toen ook werd beschouwd als symbool 
van wellust. 
- In volkssprookjes treden paarden vaak op als waarzeggende, 
over toverkracht beschikkende wezens, die met menselijke 
stemmen sprekende goede raad geven aan hun toevertrouwde 
mensen.  
- In China stond het paard voor: Zelfredzaamheid, Vrolijkheid, 
Extravert zijn, Verfijnd, 
Gierig, Vindingrijk. Maar ook: Arrogant. In de astrologie daar 
staat hij in verband met  aantrekkings- en overredingskracht.  
- En gehoord: Er bestaat de overtuiging dat engelen zich in de 
gedaante van een paard aan ons kunnen voor doen.  
 
Ook is onmiskenbaar dat het paard ons veel 
bracht, toen wij in het verre verleden 
leerden temmen: op zijn rug gezeten werden 
we zo vrij en zo snel als de wind, konden we 
grotere lasten vervoeren en dat op een veel 
grotere afstand dan te voet.  En wat zegt het 
ons dat we het vermogen van motoren nog 
steeds in paardenkrachten uitdrukken?  
 
Welke symboliek hechten we vaak aan het Paard? Het is hét 
symbool van energie en beweging van lichamelijke kracht en 
onaardse kracht, een soort helper vanuit de geestelijke wereld.  Als 
je de paardenkracht begrijpt weet je dat hij je kan ondersteunen bij 
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je persoonlijke meesterschap, je visies, ideeën, ingevingen en je 
soms zelfs het vermogen om boodschappen van de andere wereld 
te ontvangen en wereldkundig te maken.   
 
Ook volgens Jung is het paard te zien als een archetypisch 
symbool van dierlijke kracht, vitaliteit en schoonheid. Paarden 
symboliseren eveneens vaak de snelheid van het denken, hoewel 
ze meestal eerder in verband worden gebracht met instinctieve en 
elementaire krachten. In veel culturen wordt het paard ook in 
verband gebracht met verovering en superioriteit. Daarnaast 
vertegenwoordigen ze soms natuurkrachten als: wind, storm, vuur, 
golven en stromend water.  
 
Niet alleen in symbolische zin wordt in het paard veel herkend, 
lees maar eens wat een paardenliefhebber (kort samengevat) 
beschreef over “zijn” paard: “Mijn paard is toeschouwend en 
heeft de mogelijkheid ontwikkeld om goed waar te nemen wat 
hem niet bevalt en dat op afstand te houden. Hij doet dat heel 
eigenzinnig. Als hij iemand niet vertrouwt gaat hij bij voorkeur bij 
die persoon vandaan. Hij luistert dan eigenlijk maar half naar wat 
er intussen tegen hem wordt gezegd en je kunt het typeren als: hij 
houdt dan een slag om de arm. Als ik in contact met mijn paard 
ben en hem rustig en zeker benader, dan kent het paard zijn eigen 
grenzen en kan ik de teugels rustig laten vieren.” 
 

In zowel de Bijbel (m.n. het Bijbelboek 
Openbaringen) als bij de Indianen komen 
diverse paarden voor: Ik geef in het kort hierna 
de ontmoetingen van een sjamaan tijdens zijn 
(levens) reis met 4 paarden die hem iets te 
zeggen hebben; zij nodigen hem uit om op zijn 

rug plaats te nemen, en dat gaat als volgt: 
Het zwarte paard dat hij tegen komt zegt hem: 'Ik kom uit de 
Leegte waar Antwoord woont. Klim op mijn rug en ken de kracht 
die ontstaat bij het binnengaan van de Duisternis en het vinden 
van Licht.'   
Daarna kwam hij een geel paard tegen, die aanbood hem naar het 
Oosten te brengen, de woonplaats van Verlichting zodat hij de 
antwoorden die hij daar vond, zou hij kunnen gaan delen met 
anderen. Toen was er een speels steigerende rood paard; die 
vertelde over de vreugde die hij zou beleven wanneer hij werk en 
zwaarwichtige kracht in evenwicht zou brengen met de 
vreugdevolle ervaring van speelsheid en met humor.  
Tot slot: het witte paard en die bracht de boodschappen van alle 
paarden samen. Hij vertegenwoordigde de kracht van wijsheid. 
Dit prachtige paard zei hem: 'Misbruik van kracht zal nooit tot 
wijsheid leiden', en ‘Met jouw wijsheid begrijp je dat kracht niet 
zomaar wordt gegeven, maar wordt toegekend aan hen die bereid 
zijn op evenwichtige wijze verantwoordelijkheid te dragen.' 
 
In veel tradities in oost en west – bijv. ook door Plato - wordt het 
leven symbolisch wel vergeleken met een rijtoer. Het leven van 

iedere ziel (mens) is als een rijtuig met een menner en twee 
paarden die het voorttrekken. De menner is het redelijke deel van 
de ziel en kan inzicht en overzicht hebben over de gang van de 
ziel. De twee paarden staan voor de twee dualiteiten in het leven: 
een gedisciplineerd paard en een ongedisciplineerd paard die vaak 
ieder een eigen kant uit willen, maar tegelijk door het trekken van 
dat zelfde rijtuig niet zonder elkaar kunnen. Het geordende hard 
werkende paard maakt dat we in de pas lopen, doen wat er 
gevraagd wordt, het beste uit onszelf willen halen. Het andere 
paard dat ons buiten de paden brengt is op zijn tijd een 
verademing. Het kan ongedisciplineerd doen wat het wil want de 
teugels zijn gevierd. Wie stuurt de beide paarden aan? Dat is de 
menner. Het is de menner die als leidsman de teugels hanteert en 
weet wat hij doet.  
 
Nu aansluiting zoekend bij de tarotkaarten: daar draagt het paard 
de mens op allerlei manieren. Hij kan zich als onze hulp gedragen 
op de manier die wij als hij verschijnt, net nodig hebben. Maar 
zoals bij alle dingen; er zitten twee kanten aan: het is wel 
noodzakelijk dat het paard op de juiste wijze wordt geleid: anders 
wordt hij wispelturig en lichtzinnig en leidt híj jou mogelijk naar 
verborgen schaduwen, demonische krachten, sluimerende 
nalatenschappen van onze voorouders, daden uit het verleden, de 
onvrede in jezelf en de drijfkrachten van ons onderbewustzijn.   
 
M.n. de paarden die onze Ridders dragen zijn 
onze hulpen om verder te komen en kunnen 
ons ondersteunen met HOE we verder willen: 
Kijk maar naar de rust van het zwarte paard van 
Ridder Pentagrammen: die wijst ons er op hoe 
wij onze opgedane ervaringen op een 
verantwoordelijke bedachtzame, gedegen en 
betrouwbare manier kunnen meenemen op ons levenspad. 
En het rode paard van de Ridder Staven doet dat op geheel andere 
wijze; hij laat zien dat we ook verder kunnen gaan vol levensvuur 
en bruisend van energie, vernieuwend en opwindend. Dan het 
grijze paard van de Ridder Bekers, vriendelijk voortstappend 
vanuit het hart uitnodigend en trouw. Tot slot doet het paard van 
de Ridder Zwaarden het weer anders: het vliegt voort, snel en 
niets of niemand vrezend. 
 

Als we onze “tarot” paarden niet zorgvuldig en 
bewust leiding geven, kunnen ze ons ook niet 
goed verder helpen. Immers zonder dat kan het 
paard van Ridder Pentagrammen gemakkelijk 
ons star en stug doen reageren en traag maken 
en niet voldoende laten meegaan met 

vernieuwingen. Het paard van Ridder Staven kan ons dan te 
heetgebakerd laten reageren en meer doen beloven dan waar 
gemaakt kan worden. Het paard van Ridder Bekers kan dan onze 
eerlijkheid op de proef stellen en ons schijnheilig maken. En het 
paard van Ridder Zwaarden kan ons roekeloos maken en 
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misschien ook agressief; het gevaar ligt op 
de loer dat we echt doordraven.  

 
Laten we ook eens het witte 
paard op de kaart De Dood nader bekijken: als wij 
hem goed leiden kan hij ons kracht geven en 
acceptatie van afronding en nieuw begin.  Hij helpt 
ons oude patronen achter ons te laten. Geven we dit 

paard onvoldoende leiding dan kan hij maken dat we ons verlamd 
voelen, angstig en depressief misschien wel. Dan zou het gevolg 
kunnen zijn dat we te snel en gemakkelijk zaken opgeven.  
 
Het paard op de kaart de Zon zien we van voren. Hij helpt ons - 
als we dit paard op de juiste wijze leiden - wakker en alert te zijn, 
ruimdenkend en vitaal.  Geven we minder of ondoordacht leiding 
aan dit paard dan kan dat onverantwoord gedrag bij ons 
versterken en misschien wel erg veeleisend maken.  
 

Als laatste nog iets over het grijze paard op de kaart 
Staven 6, mooi aangekleed met een groene doek en 
een zegevierend iemand op zijn rug. Groen, de 
kleur van mededogen en begrip met het hart, van 
edelmoedigheid, van (innerlijke) vrede én van 
vertrouwen. Dat paard ondersteunt ons om moedig 
uitdagingen aan te gaan, om initiatieven te 

ontplooien. Geven we dit paard niet voldoende leiding dan kan 
zijn energie omslaan in geen verantwoordelijkheden durven 
nemen en maken dat we onszelf kleiner maken dan nodig is.   
 
Afrondend: de paarden op de kaarten geven ons mooie informatie 
over hoe zij onze helpers kunnen, hulpvaardig en waarschuwend 
voor gevaren. Wíj zijn de ruiters die die hulp goed kunnen 
gebruiken mits we het maar op een bewuste en verantwoorde en 
toch moedige manier aanvaarden. 
Ingrid Blaauw is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot Tarotkundige 
en de opleiding Meesterschap in Tarot van Stichting de Ster te Terborg. 
 
 
 
 

Rooster opleidingen Stichting de Ster 2018 - 2019 
 
Op 24-08-2018 is de Ster gestart met een geheel nieuwe 
opleiding, die uniek is in Nederland:  
Meesterschap in Tarot. 
De helft van het eerste studiejaar zit er inmiddels op.  
De lesdagen zijn met veel enthousiasme gegeven door de 
docenten en met nog groter enthousiasme ontvangen door de 
studenten. 
Verdere opleidingen zijn: 
De Tarot als weg tot Persoonlijke Bewustwording.  

Reeds gestart op: 15-09-2018 
 
Tweede jaar Erkende Beroepsopleiding tot Tarotkundige 
Reeds gestart op:  16-09-2018 
 
Verdiepingscursus Speelkaarten 
Reeds gestart 1e groep: 14-10-2018 
Reeds gestart 2e groep: 13-10-2018 
 
Pentalogie: reeds gestart op 2-12-2018 
 
Het Vierkant van Saturnus 
Reeds gestart op: 09-03-2019 
 
Voor meer informatie en inschrijven: www.dester.org 
Email: info@dester.org  
Tel.: 0315-323643 
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De Maan voor het voetlicht 
Deel 1 
 
Auteur: Debby Bolung 
 
De Maan spreekt tot de 
verbeelding. Als kind 
vond ik het al een magisch 
gezicht. De Maan die over 
de daken van de huizen 
scheen en de dans die zij 
door de hemel leek te 
maken. Ik fantaseerde er 
toen nog hoefgetrappel en 
ijverig klimmende pieten over de daken bij, maar ook nu nog 
fascineert de Maan, ik werk graag met haar energie. Ik leef zoveel  
mogelijk mee met het aardse ritme van de natuur en haar seizoenen, 
maar ik volg ook de gang van de planeten en andere objecten in ons 
zonnestelsel. 
In twee artikelen bekijken we de Maan vanuit verschillende 
aspecten en disciplines. 
 
De astronomische Maan  
De Maan is voor ons aardbewoners naast de Zon het meest 
zichtbare en belangrijke object aan de hemel. De Maan straalt zelf 
geen licht uit, ze weerkaatst het licht van de Zon. In een oud 
astrologieboek las ik dat de Maan steeds dichter bij de Aarde komt 
te staan. Na onderzoek op Internet blijkt het tegengestelde waar te 
zijn. Met de data die we nu hebben weten we dat de Maan  elk jaar 
zo’n 4 cm verder weg van de Aarde drijft. De Maan wordt overigens 
geen planeet genoemd. Ze draait immers niet om de Zon, maar om 
de Aarde heen. De Aarde draait, met de Maan in haar 
zwaartekracht, om  de Zon heen. De Maan is feitelijk een 
natuurlijke satelliet. Ze heeft door haar magnetische energie invloed 
op onze getijden en het weer en daarmee bijvoorbeeld ook op de 
groei van onze gewassen. Aangezien de mens voor het grootste 
gedeelte uit water bestaat, heeft de Maan ook een subtiele maar 
belangrijke invloed op ons lichamelijke welzijn. De Maan 
beïnvloedt al het leven op Aarde. De sapstromen van bomen 
bijvoorbeeld, maar ook het paringsgedrag van dieren, hebben 
allemaal een relatie met de verschillende maanfasen. Persoonlijk 
ken ik diverse mensen die aangeven zeer slecht te slapen rond de 
volle maan. Mij viel het op dat bij al deze mensen Kreeft, de Maan 
en/of het vierde huis een nadruk krijgt in de horoscoop. 
Wetenschappelijk gezien schijnt het nog steeds lastig te zijn om te 
‘bewijzen’ dat de invloed van de Maan op het leven op Aarde wel 
degelijk groot is.  
 
 

Astrologie en de Maan 
In de persoonlijke 
astrologie staat de Maan 
onder andere symbool 
voor onze emoties, het 
instinct en het 
onderbewuste. De Maan 
in een persoonlijke 
horoscoop symboliseert 
de sfeer van de babytijd en het geeft aan welke voorwaarden we 
nodig hebben om ons veilig te voelen.  
 
In de medische astrologie gaat de Maan over voeding en de opname 
van voedsel. De spijsvertering, lichaamsvloeistoffen, de maag, milt, 
geheugen, linker lichaamshelft, klieren, het vegetatieve stelsel en de 
vrouwelijke hormonen en organen vallen ook onder de Maan. De 
Maan kan fysiek gezien verslijmend, nattend, verslappend, 
oedeemvormend uitwerken. Ook klier- en hormoonstoornissen 
vallen onder de Maan. Water, een dieet, vertroetelen en ruimte voor 
verdriet bieden werkt hier psychisch genezend. 
 
De Maan heerst in de astrologie over het dierenriemteken Kreeft. 
Dit teken luidt ook het begin van de zomer in. In de horoscoop van 
een land staat de Maan symbool voor het volk of de massa. De 
Maan wordt ook wel de moeder genoemd. Baby´s resoneren met 
de energie van de moeder, hoewel ook de vader en andere 
verzorgers een grote invloed hebben. De babytijd schijnt 
ontzettend belangrijk te zijn voor de ontwikkeling van de 
hersenschors, specifiek de taalproductie. De invloed van de Maan 
en dus de moeder in een geboortehoroscoop, vertelt iets over wat 
er qua ontwikkeling gebeurt in de eerste maanden na de geboorte. 
Baby´s reageren overigens niet op wat de moeder zegt of doet, zij 
reageren vooral op wat de moeder emotioneel uitstraalt.  
 
In de esoterische astrologie 
worden Kreeft en de Maan 
geassocieerd met de incarnatie 
in de stof. De Maan geeft je 
het gevoel dat je iets of iemand 
buiten jezelf nodig hebt. De 
esoterisch gerichte astroloog 
Alan Oken geeft aan dat de 
Maan op esoterisch gebied onze worsteling symboliseert tussen het 
zielsbesef en onze betrokkenheid op ons fysieke, mentale en vooral 
ons emotionele leven. Dit is het kruis dat we dragen. Het vereist 
opofferingen en heroriëntaties van het leven om ons te bevrijden 
van verwachtingen, overtuigingen en andere oude patronen. De 
beloning hiervan is een groter bewustzijn en een vrijer, rijker en 
vreugdevoller leven.  
 
Vindt je het leuk om te weten in welk dierenriemteken jouw Maan 
staat? Op www.astrodienst.com kun je gratis jouw horoscoop laten 
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berekenen. Onderstaand een korte omschrijving van de Maan in de 
verschillende dierenriemtekens. Natuurlijk bekijk je de  gehele radix 
(een ander woord voor horoscoop) wil je een volledig beeld krijgen 
van aanleg en karakter, maar ook voor de leek kan het leuk zijn om 
stukjes over de eigen horoscoop te lezen, zonder dat men veel 
kennis van astrologie hoeft te hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de Maan in Ram heb je vrijheid en onafhankelijkheid nodig 
om lekker in je vel te zitten. Men reageert in eerste instantie sterk 
op emotionele ingevingen en impulsen. 
 
De Maan in Stier heeft aardse zekerheid nodig om zich veilig te 
voelen. Dit kan zich materieel uiten door een behoefte aan 
voldoende financiële zekerheid, maar men kan zich bijvoorbeeld 
ook fijn voelen in een natuurrijke omgeving. 
 
De Maan in Tweelingen voelt zich lekker wanneer er ruimte is 
voor communicatie. Praten, lezen, informatie verzamelen, films en 
televisie kijken vervullen allemaal de behoefte van de Maan in 
Tweelingen om emoties op een mentale manier te uiten. 
De Maan in Kreeft voelt zich in haar element met (geestelijke) 
familie om haar heen. Familie kan letterlijk het gezin of de familie 
zijn, maar vrienden en gelijkgestemden kunnen ook als familie 
beschouwd worden. 
 
De Maan in Leeuw leeft graag vanuit het hart. Er is een sterk 
verlangen naar jeu of pure vreugde in het leven. Je creatieve ware 
zelf zijn, plezier maken, avonturen beleven en vooral trouw zijn aan 
wie je bent maakt dat de Maan in Leeuw zich gelukkig voelt. 
 
De Maan in Maagd verlangt naar een geordend, zingevend en 
gezond ritmisch leven. Een eenvoudig en nuttig leven geeft 
emotionele rust. De natuur en een natuurlijk leven leidt tot 
bezinning en emotioneel geluk. 
 
De Maan in Weegschaal heeft emotioneel behoefte aan een 
evenwichtig leven, samen met anderen. Deze Maan kan slecht tegen 
conflicten en onbalans. Er zijn vaak diplomatieke gaven aanwezig. 
Diplomatiek optreden zorgt er immers voor dat men conflicten op 

een vriendelijke manier oplost. Een Weegschaal uit balans kan de 
neiging hebben om conflicten uit de weg gaan door deze te negeren. 
 
De Maan in Schorpioen voelt zich veilig als alles in het leven tot 
op de bodem uitgepluisd wordt. Emotioneel geeft men zich zelden 
helemaal bloot, hoewel de emotionele diepgang groot is. De ander 
wordt eerst psychologisch doorgelicht. Als vast teken duurt het 
soms lang voordat emoties en patronen verteerd zijn. 
 
De Maan in Boogschutter voelt zich gelukkig als er ruimte is voor 
groei en ontwikkeling op alle levensgebieden. Toekomstperspectief 
is belangrijk voor het gevoel van welzijn. 
 
De Maan in Steenbok voelt zich emotioneel prettig bij een 
gestructureerd leven waarbij zij zelf de volledige regie over het leven 
hebben.  
De Maan in Waterman heeft behoefte aan een leven waarin er 
ruimte is voor vrijheid en een zinvol leven, het liefste in bijzijn van 
gelijkgestemden en vrienden. 
 
De Maan in Vissen heeft ruimte nodig om emotioneel te 
cocoonen of om met het gevoel ergens volledig in op te gaan. Vaak 
is er een sterke verbinding met de bron en het goddelijke. Een hard 
aards leven kan een enorme heimwee geven naar de bron. Met de 
Maan in vissen is er een sterk besef dat alles en iedereen op Aarde 
met elkaar verbonden is. 
 
Het astrologische ritme van de Maan 
 
Een rondje van de Maan om de Aarde heen, ook wel Maansomloop 
genoemd, duurt ongeveer 28 dagen. In de Astrologie werken we 
met een methode waarbij de planeetstanden van een dag na de 
geboorte gelden voor een jaar na geboorte. Na 28 jaar heeft de 
Maan in dit systeem haar omloop gemaakt. Rond die periode komt 
ook Saturnus weer op de geboorteplek in de radix. De Maan en 
Saturnus hebben overigens een nauwe relatie. Hun 
dierenriemtekens Kreeft en Steenbok vertegenwoordigen de 
moeder en de opvoeder in de horoscoop. Dit is een belangrijke fase 
in het leven. Astrologisch gezien begint rond het 28e levensjaar de 
volwassenheid. Men vult zelf letterlijk of figuurlijk de moeder- en 
vaderrol in. Er wordt getrouwd, kinderen worden nu geboren, of 
misschien is dit het moment om andere levensbepalende 
beslissingen te nemen. Rond het 56e levensjaar hebben de Maan en 
Saturnus opnieuw een ronde gemaakt. Nu wordt de balans van het 
leven opgemaakt. Hoe is het leven je vergaan en welke plannen 
worden er nog gemaakt. Realisme en acceptatie van de aardse 
omstandigheden is nu belangrijk. Er vindt een heroriëntatie van het 
leven plaats. 
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De Maan in de tarot 
In de Rider Waite kaarten speelt de Maan een prominente rol. Grote 
Arcana kaart nummer 18 is hier de kaart van de Maan. Naast deze 
kaart zijn er zover ik gezien heb in totaal acht kaarten waar een 
aspect van de Maan verbeeld wordt. Het gaat hierbij om thema´s 
zoals het onderbewuste, de oerdriften en de mate van emotionele 
volwassenheid. De Maan spiegelt immers het licht van de Zon.  
 
Wat opvalt aan deze kaarten is dat er vier Zwaarden kaarten zijn 
waarop de Maan afgebeeld is. De Maan wordt aan het element 
water toegekend, terwijl het bij Zwaarden om het element lucht 
gaat. Toch vind ik het passend. Als men teveel in het hoofd zit 
(lucht) dan worden emoties en gevoelens (water) onderdrukt. Dit 
wordt door sommige van de Zwaarden kaarten goed uitgebeeld. 
Onderstaand de betekenis van het aspect van de Maan in de 
verschillende Rider Waite kaarten.                                                  
  

Grote Arcana kaart 18 de Maan  
Dit is de kaart waar de symboliek van de Maan 
centraal staat. Deze kaart staat dan ook voor het 
onderbewuste, voor het deel van ons dat lange tijd 
verborgen blijft. De Maan symboliseert hier de 
diepste angsten, verborgen krachten, dromen, de 
egoziel, fantasie, illusies, het astrale, het 

paranormale en het occulte. Dat wat wij zelf aan werkelijkheid 
creëren. Emoties kunnen elkaar snel opvolgen, zoals eb en vloed en 
de gestalten van de Maan die in beweging blijven. 
 
Grote Arcana kaart 2 de Hogepriesteres  
Hier is het Maans-aspect prominent aanwezig. Aan 
de voeten van de Godin met de vele namen ligt de 
nieuwe Maan. Eleonore Oldenburger geeft aan dat 
dit de ontvankelijkheid en vasthoudendheid van het 
onderbewuste symboliseert. De Hogepriesteres 
heeft de intuïtie en het weten aan haar voeten liggen. 
Verder draagt de Hogepriesteres een kroon van de 
drievoudige Maan: Nieuwe- volle- en afnemende 
Maan. Deze drievoudigheid symboliseert ook de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest. Ook een mensenleven is in drie fasen in te 

delen. Van 0-28 jaar, van 28-56 jaar en vanaf het 56e levensjaar tot 
aan de aardse dood. De Hogepriesteres vertegenwoordigd niet 
alleen het onbewuste en de ziel, ze is ook het medium dat met één 
been op de Aarde staat. Het andere been blijft verbonden met de 
astrale wereld, met het innerlijk weten en de Akasha Kronieken.  
 
Grote Arcana kaart 7 de Zegewagen  

Hier wordt onder andere het vertrek uit het 
ouderlijk huis voorgesteld. De held of de prins heeft 
een embleem met het teken van de toe- en 
afnemende Maan op zijn schouders. Dit 
symboliseert de ups en downs van het leven en hoe 
het mee bewegen met de levensomstandigheden 
ervoor kan zorgen dat men een plek in het leven 
verovert. De Maan als embleem op het harnas 

vertelt ook dat de dierlijke instincten beteugeld worden door het 
harnas.  
 
Kleine Arcana kaart 8 van Bokalen  
Op de kaart zie je hoe Maan voor de Zon 
geschoven is. Deze zonsverduistering 
symboliseert de verschuiving van de 
buitenwereld naar de binnenwereld, of de 
overgang van solaire naar lunaire energie. Het 
bewustzijn van de Zon wordt gebruikt om het 
onderbewuste van de Maan bewust te maken. 
Een mogelijke interpretatie is dat de persoon op de kaart zo zicht 
krijgt op wat er ontbreekt in het leven.  
 

Kleine Arcana kaart 2 van Zwaarden  
De maansikkel rechts aan de hemel geeft aan dat het 
nieuwe Maan is. De Maan wordt links onder in de 
kaart weerspiegeld. Dit symboliseert het 
onderbewuste dat bewust gemaakt mag worden. De 
Maan staat hier net als de zee voor het emotionele 
leven. Door bewustwording kunnen emotionele 
blokkades aangepakt worden. 

Kleine Arcana kaart 9 van Zwaarden  
Hier is het symbool van de Maan op de deken van 
het bed te zien. De Maan staat net als de andere 
planeten  op de deken voor de persoonlijke 
ontwikkeling en de uitdagingen die je hierin 
tegenkomt. (Ik noem de Maan hier gemakshalve 
een planeet, terwijl de Maan in feite een satelliet 
van de aarde is). De Maan past ook goed bij het 
thema van de kaart; je mee laten slepen door (onbestemde) angsten, 
de fantasie die met je op de loop gaat tijdens de donkere nacht.  
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Koningin van Zwaarden 
Het teken van de toe- en afnemende Maan 
symboliseert hier de beweeglijkheid, de 
veranderlijkheid en de cycli van het leven. Hoewel 
het element lucht hier regeert, voegt de koningin 
met haar vrouwelijke kwaliteiten het element water 
toe, gevoel en compassie. Toch zit deze koningin 
stevig op haar troon. Er is dan ook een zuivere 
balans tussen gevoel en verstand. 

 
Koning van Zwaarden  
Net zoals bij de Koningin van Zwaarden is ook 
hier een symbool van de Maan in de troon 
gegraveerd. Deze symboliseren het onbewuste en 
het gevoel dat bij deze rationele koning op de 
achtergrond meespeelt. De Koning regeert met 
een objectieve en nuchtere kijk op zaken, waarbij 
hij een wijze verbinding heeft tussen gevoel en 
verstand. 
 
 
Literatuurlijst 

- Esoterische astrologie, Alice Baily 
- Esoterische dimensies in astrologie, Leo Hunting 
- Zielsgerichte Astrologie, Alan Oken 
- De tarot als sleutel tot inzicht deel 1: de grote arcana, 

Eleonore Oldenburger 
- De tarot als sleutel tot inzicht deel 2: de kleine arcana, 

Eleonore Oldenburger  
- De 78 graden der wijsheid deel 1: de Kleine Arcana, Rachel 

Pollack 
- De 78 graden der wijsheid deel 2: de Grote Arcana, Rachel 

Pollack 
- De afbeeldingen zijn rechtenvrij en afkomstig van Pixabay 

en Shutterstock 
- Astronomische informatie – www.kuuke.nl 

 
 

 

Debby Bolung werkt in haar praktijk veel met astrologie, numerologie, 
pentalogie en tarot, maar er is ook een grote voorliefde voor het werken met 
stenen en andere schatten van moeder natuur. Voor meer informatie over 
Debby zie haar website wwww.debbybolung.nl 

Debby is al vele jaren verbonden met De Ster. 

 
 
 
 

 
 
Contactgegevens: 
 
De Ster, Centrum voor Bewustwording 
P/a Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Telefoon: 0315-323643 
Internet: www.dester.org  
Email: info@dester.org 
 
Facebook: https://www.facebook.com/opleidingendester  
 
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat uw emailadres bekend en u 
zich heeft ingeschreven bij Stichting de Ster voor periodiek uit te 
geven Nieuwsbrieven. In het kader van de AVG verzoeken wij u 
zich uit te schrijven, indien u deze email niet meer wenst te 
ontvangen. Stuurt u dan een email naar: info@dester.org met als 
titel “Uitschrijven”. 


