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Steekwoorden bij Rider Waite Tarotkaarten 
 

 Grote Arcana 

Dwaas 
Onwetend, onervaren of juist wijs en ervaren. Verliefd. De vraagsteller 
zelf. Je bent op de juiste weg. 

Magiër 
Wil laten zien wie hij is, wat hij kan. Wil gezien worden als individu en 
bewondering oogsten door wat hij zelf tot stand heeft gebracht. Ego, 
zelfbewustzijn. 

Hogepriesteres 
Intuïtie. Naar binnen gekeerd. Innerlijk conflict waarbij het gevoel 
overheerst tijdelijk geen contact te hebben met de intuïtie. 

Keizerin Vruchtbaarheid, creatieve inspiratie, overvloed, moederschap. 

Keizer Daadkracht, standvastigheid. 

Hogepriester Traditie, moraal, huwelijk, leraar. 

Geliefden 
Keuzes maken en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Streven naar 
harmonie, perfectie. 

Zegewagen 
Meestal wereldlijk succes dat geteld en gezien kan worden, zoals groot 
huis, diploma’s, dikke bankrekening. 

Gerechtigheid Lot, karma. Oogsten wat je zaait. Zelfbeoordeling/zelfonderzoek. 

Kluizenaar 
Wijsheid opgedaan door (langdurig) zoeken, studie en levenservaring. 
Eenzaamheid. 

Rad van Fortuin 
“Het lot” neemt een gunstige wending. Vaak een aanwijzing om zelf eens 
stappen te gaan ondernemen om je lot te verbeteren. 

Kracht 
Moeilijke situatie, maar je hebt de kracht en moed om vol te houden 
omdat liefde je drijfveer is. 

Gehangene 
De wereld komt op zijn kop te staan. Bekijk de situatie eens van de 
andere kant. 

De Dood 

Einde van een situatie. Vaak plotseling en niet gepland. Hierna volgt een 
nieuwe situatie met veel onbekende factoren waardoor betrokkene zich 
onzeker kan voelen of het allemaal wel goed zal gaan. In mijn ervaring is 
dat meestal wel het geval. Soms is de Dood ook een aanwijzing om het 
oude definitief los te laten en echt een nieuwe start te maken. 

Gematigdheid 
De helende engel, geef de situatie Reiki. Breng de energiestroom weer op 
gang en je zult vooruitgang ervaren. Wees matig, zoek de middenweg, 
overdrijf niet. 

Duivel 
Vastgeketend aan materiële zaken zoals aan een baan om de hypotheek 
te kunnen betalen. Gehechtheid aan de eigen verwachtingen. Breng wat 
meer humor in je leven. 
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Toren 
Plotselinge rampspoed. Schokkende gebeurtenis. Soms een plotseling 
inzicht. Laat beperkende overtuigingen los. 

De Ster 
Geloof, hoop en bezieling. Word je ervan bewust dat jijzelf de hoofdrol 
hebt in je leven. 

De Maan 
Je diepste angsten, angsten die je weerhouden om iets te doen wat je 
eigenlijk graag zou willen. Je gevoelens niet in de hand hebben. Illusies. 
Soms creatieve inspiratie. 

De Zon 
Je blij en onbevangen voelen als een kind. Warmte, geluk, succes en 
vervulling. 

Het Oordeel 
Vernieuwing, verandering, wakker geschud worden, geroepen worden. 
Oordelen in brede zin zoals bevestiging zoeken, een oordeel afwachten 
(bijvoorbeeld van een rechtszaak), roddelen (oordelen over anderen). 

De Wereld 
Voltooiing, succes, voorspoed. De wereld ligt aan je voeten. Je plekje in 
de wereld zoeken. De wereld is ook de schrijverskaart, dus mogelijk 
betekenis is ook “schrijf dat boek!” 

 
Pentakels 

Pentakels aas Nieuwe ontwikkeling op gebied talenten/geld. Aards, fysiek, concreet. 

Pentakels 2 Leren, balans bewaren. 

Pentakels 3 Samenwerking, examen. 

Pentakels 4 Gesloten, gierig, bij jezelf blijven. 

Pentakels 5 Armoede en ellende, met name angst daarvoor. 

Pentakels 6 Delen, geven en nemen in balans, mogelijk tijdgebrek. 

Pentakels 7 Succes maar nog niet helemaal tevreden. 

Pentakels 8 Hard werken met plezier; routine. 

Pentakels 9 
Rust;vakantie; vrije tijd; talenten goed ontwikkeld; gezonde financiële 
situatie; tijd voor iets nieuws (9=afronding). 

Pentakels 10 
Traditie, goede gezondheid, gezonde financiële situatie, talenten kunnen 
worden doorgegeven, lesgeven. 

Pentakels Page Geïnteresseerd in alles, weet nog niet waar zich op te richten. 

Pentakels Ridder Geduld. Bouw aan een stevig fundament. 

Penta. Koningin Huis en gezin zijn belangrijk. Zit graag thuis in eigen omgeving. 

Pentakels Koning Weten wat je waard bent. Weet grenzen te stellen. 
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Staven 

Staven Aas Nieuwe actie, vuurkracht, energie. Nieuwe baan. 

Staven 2 Weten wat je wil, maar niet hoe dat te bereiken. 

Staven 3 Afwachten tot meer gegevens binnen zijn. 

Staven 4 
Oogstfeest. Plan heeft voldoende vorm gekregen om uitgevoerd te 
kunnen worden. 

Staven 5 (Woorden)strijd, praktijkervaring opdoen. 

Staven 6 Overwinning, stapsgewijze vooruitgang. 

Staven 7 Mening verdedigen, je uitspreken. 

Staven 8 Alles gaat vanzelf, snelheid. 

Staven 9 
Vasthouden aan en verdedigen wat bereikt is. Aandacht niet laten 
verslappen. Misschien hou je ergens ten onrechte aanvast? 

Staven 10 Succes na hard werken. Misschien te perfectionistisch. 

Staven Page Roeping. Boodschapper. 

Staven 
Ridder 

Werkt met enthousiasme en passie. 

Staven 
Koningin 

Zakenvrouw, eigenzinnig, zelfstandig. 

Staven 
Koning 

Bereikt altijd zijn doel. 

 
Kelken 

Kelken Aas Zoeken naar voldoening. Heelheid. Geboorte. 

Kelken 2 Conflict in relaties of in jezelf. 

Kelken 3 Plezier met anderen. Vreugde in het hier en nu. Geniet! 

Kelken 4 
Afwachten wat je aangereikt wordt. Mediteren om een oplossing te 
vinden. 

Kelken 5 Verleden loslaten. 

Kelken 6 
Onvoorwaardelijk geven, jeugdherinneringen, jeugdigheid en 
schoonheid. 

Bekers 7 Keuzemogelijkheden. Dromen en illusies. 

Bekers 8 Bewust een andere weg inslaan; iets nieuws, iets onbekends. 
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Bekers 9 Voldoening. 

Bekers 10 Gelukkige gezin. Harmonie. 

Bekers Page Gevoel van verwondering, creatieve inspiratie 

Bekers 
Ridder 

Wil gevoel uitdragen, voelt zich vaak onbegrepen. 

Bekers 
Koningin 

Voelt zich in haar element; emotioneel, paranormale indrukken. 

Bekers 
Koning 

Onderdrukt gevoelens. Wordt niet door zijn emoties overspoeld. 

 
Zwaarden 

Zwaarden 
Aas 

Nieuw inzicht. Knoop doorhakken 

Zwaarden 2 Twijfel 

Zwaarden 3 Pijn en verdriet 

Zwaarden 4 Rusten, herstel 

Zwaarden 5 Overwinnen van negatieve gedachten. 

Zwaarden 6 Andere richting inslaan, angsten meenemen, verhuizen. 

Zwaarden 7 Bedriegen of bedrogen worden, conflicten uit de weg gaan. 

Zwaarden 8 Een gevoel van gevangenschap. 

Zwaarden 9 Wakker worden uit een nachtmerrie. 

Zwaarden 10 Einde van een situatie met daarop volgend nieuw begin. 

Zwaarden 
Page 

Op zijn hoede voor mogelijke gevaren. 

Zwaarden 
Ridder 

Gaat volle kracht vooruit. Eerst doen, dan pas denken. Kan een 
aanwijzing zijn om niet te veel te blijven denken maar er gewoon voor 
te gaan. 

Zwaard. 
koningin 

Kan door wat ze zelf heeft meegemaakt anderen begrijpen en helpen. 
Helder inzicht. 

Zwaarden 
koning 

Streng doch rechtvaardig. Kan tiranniek over komen. 

 
 


