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De magie van de tarot intrigeert en inspireert de mensheid al honderden, zo niet 
duizenden jaren. En niet zonder reden. De kaarten zijn visueel aantrekkelijk; 
kleurrijk, boordevol symbolen en iconen en ze vertellen elk een heel verhaal.

Nog fascinerender is waarvoor je ze 
allemaal kunt gebruiken: je kunt er je 
intuïtie mee versterken, meer inzicht 
krijgen in jezelf, het verleden verwerken, 
het heden onderzoeken en zelfs de 
toekomst plannen of voor spellen. Het 
proces van het leren kennen van de 
tarot en ze een plek geven in je leven is 
al even intrigerend en kan aanleiding 
geven tot prachtige introspectie en 
persoonlijke groei. Dit boek is slechts 
een begin.

Of je nu een volkomen beginneling 
bent of al vaker een tarotlezing hebt 
ontvangen, je eigen tarotspel op pakken 
en je verdiepen in de betekenis en 
interpretaties van de kaarten zal een 
geheel nieuwe wereld van inzicht 
en reflectie voor je openen. Deze 
beginners handleiding maakt je wegwijs 
in de populaire en vertrouwde orakel
kaarten met hun beelden, systemen en 
symbolen. Ik zal je stap voor stap laten 

zien hoe je de tarot kunt gebruiken, 
hoe je de kaarten kunt interpreteren 
en hoe je je kunt afstemmen op hun 
mysterie en betekenis. Misschien ben je 
op zoek naar een nieuwe en leuke 
manier om jezelf te leren kennen, wil je 
meer inzicht in wat er nu in je leven 
speelt en welke stappen je kunt nemen 
of misschien vraag je je simpelweg af 
wat dat hele tarotgedoe nou precies 
inhoudt. Wat je insteek ook is, wees 
welkom, dit boek is voor jou 
geschreven.

Het is geen toeval dat de tarot zijn 
weg naar je heeft gevonden en er is 
een reden dat je je nu tot de tarot 
voelt aangetrokken, of je nu wel of 
niet het grote plaatje ziet. Houd dit 
in gedachten terwijl je dit boek leest 
en dit nieuwe hulpmiddel voor 
persoonlijke groei leert kennen. Ik weet 
zeker dat je binnen de kortste keren 
door de tarot gegrepen zult zijn.

INLEIDING
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Het tarotspel bestaat uit 78 kaarten met verschillende titels en illustraties, die in 
twee categorieën zijn onderverdeeld: de Grote Arcana en de Kleine Arcana. 
(Arcanum betekent ‘geheim’ of ‘mysterie’, wat zeer toepasselijk is voor dit 
intuïtieve hulpmiddel). Je zult zien dat de kaarten een grote overeenkomst hebben 
met een normaal stel speelkaarten. Zo bestaat de Kleine Arcana uit vier groepen 
of ‘kleuren’, die op hun beurt uit tien genummerde kaarten en vier hofkaarten 
bestaan. Het tarotspel is echter veel meer dan dat. Het is een orakel, een taal, een 
systeem en een hulpmiddel. Het is een waarzegmiddel en een krachtige methode 
om jezelf beter te leren kennen en jezelf te geven wat je nodig hebt. Daarnaast is 
het een instrument om dieper in het bestaan te duiken, je geest tot rust te brengen 
en je reserves weer aan te vullen.

De tarotkaarten bieden je een methode om je geest te openen en je blik te 
verruimen. We hebben allemaal te maken met uitdagingen, successen, vriend
schappen, relaties en beslissingen, of dit nu op het gebied van familie, financiën, 
werk of hartzaken is. De tarotkaarten bieden je een overkoepelende blik op wat er 
speelt en moedigen je aan om bewust actie te nemen in plaats van je te laten 
leiden door je emoties, zoals we zo vaak doen.

De voordelen van de tarot

In een extreem drukke wereld, die 
alleen maar drukker lijkt te worden, 
geeft de tarot je de kans om tot rust te 
komen en te reflecteren. Dit levert je 
een aantal geweldige voordelen op.

Meer inzicht in jezelf – Wanneer je de 
tijd neemt om te reflecteren op je 
patronen, daden, reacties en ver
langens, krijg je automatisch meer 
inzicht in jezelf. Door regelmatig de 
tarotkaarten erbij te pakken creëer je 
een rustpunt in je dag om je hierop te 
focussen. De tarot biedt je een nieuwe 
weg die je kunt bewandelen om inzicht 
te krijgen in je sterke punten en de 
gebieden die misschien nog wat meer 
aandacht behoeven, zodat je ze onder 
ogen kunt zien en op een hoger plan 
kunt brengen. 

Een scherpere intuïtie – ‘Luister naar 
je intuïtie’ krijgen we vaak te horen, 
maar wat betekent dit nu eigenlijk? 
Tarotkaarten wakkeren een dieper 
niveau van inzicht aan. Als we ons 
openstellen en alert zijn op de bood

schappen die ze ons brengen en ons 
niet laten overstemmen door ons 
denkende brein, maken we rechtstreeks 
contact met onze intuïtie. De kaarten 
leren je om contact te maken met je 
intuïtie en er vertrouwd mee te raken. 
Het oprekken van je intuïtie door 
middel van de tarot is als het trainen 
van een spier, waardoor je er in het 
dagelijks leven gemakkelijker toegang 
toe hebt. Dit is een gegarandeerde 
manier om je ware pad te vinden.

Inzicht in je heden, verleden en 
toekomst – Ieder van ons heeft een 
verleden dat zich nog steeds doet 
gelden in ons heden, of we ons hier nu 
bewust van zijn of niet. Door de tijd te 
nemen om ons verleden onder de loep 
te nemen, kunnen we de nuances van 
ons dagelijks gedrag ontwarren en 
krijgen we inzichten in hoe we patronen 
en gedachten kunnen loslaten die ons 
niet langer dienen. Het werken met de 
tarot kan je een beter idee geven van 
wat de toekomst mogelijk voor je in 
petto heeft en welke stappen je moet 
zetten om daar te komen. 

De MAGIËR

WAT IS TAROT?
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Symboliek is een universele taal die op een intuïtief niveau tot ons spreekt. Het 
tarotspel bevat weinig tot geen woorden, maar geeft zijn boodschap door via 
talloze symbolen. Inzicht in de betekenis van de symbolen helpt je om meer uit 
een legging te halen.

Kleuren
Kleuren brengen vaak gevoelens over en roepen emoties op. Een groot aantal 
kleuren wordt geassocieerd met bepaalde karaktertrekken of eigenschappen.

Het tarotspel
Kleuren spelen ook een 
rol in de Kleine Arcana, 
die is onderverdeeld in 
vier groepen met elk een 
eigen symbool: Staven, 
Bekers, Zwaarden en 
Pentakels. Elke groep is 
verbonden aan een 
element dat vaak wordt 
vertegenwoordigd door 
een kleur. Hiernaast 
vind je een handig 
overzicht.

Groep Element

Staven

Bekers

Zwaarden

Pentakels

Vuur

Water

Lucht

Aarde

Kleur

Rood

Blauw

Geel

Groen

Beide Arcana’s zitten boordevol symbolen, waarvan ik er een groot aantal zal 
toelichten in dit boek. Hoewel er universeel aanvaarde betekenissen achter de 
symbolen zitten, kunnen de reacties die ze oproepen heel persoonlijk zijn. Luister 
altijd naar je intuïtie.

Rood

Oranje

Geel

Groen

Passie, kracht, moed, 

verlangen, actie

Energie, zelfvertrouwen, 

enthousiasme, ambitie

Zelfvertrouwen,  

optimisme, creativiteit

Succes, overvloed, 

vruchtbaarheid, groei

Vrede, kalmte, inzicht, 

compassie

Intuïtie, wijsheid, 

spiritualiteit

Liefde, genegenheid, 

romantiek, vriendschap, 

vreugde

Geaardheid, stabiliteit, 

verbinding met de aarde

Macht, angst, einde

In dit boek vind je een overzicht van de 
tarot als geheel, zodat je inzicht krijgt 
in de kleuren, symbolen en structuur 
van het systeem. Ook laat ik je een 
aantal voorbeeldleggingen zien. Daar
naast zal ik de kaarten stuk voor stuk 
bespreken, zodat je de kern ervan 
begrijpt. Bij een groot aantal geef ik 
ook aan hoe je de energie ervan kunt 
toepassen in je leven. Door jezelf 
vertrouwd te maken met je eigen 
tarot spel en te leren hoe je het als 
ritueel kunt gebruiken, zal het werken 
met de tarotkaarten veel meer beteke
nis voor je krijgen.

De tarot vraagt simpelweg oefening. 
Hoe meer je ermee werkt, hoe meer je 
zult begrijpen wat elke kaart betekent, 
welke rol deze in een legging speelt en 
wat deze voor je huidige situatie be  
tekent. Hoewel er vrijwel universele 

overeenstemming bestaat over de 
algemene thema’s van de kaarten, 
kunnen de afzonderlijke kaarten op 
vele manieren worden geïnterpreteerd 
en zul je uiteindelijk je eigen methode 
ontwikkelen om de kaarten van je 
tarotspel te interpreteren en te lezen. 
Ieder mens is uniek en dat geldt ook 
voor jouw interpretatie van dit 
eeuwenoude orakel.

Op de hiernavolgende pagina’s zullen 
we dieper ingaan op de manieren 
waarop je je op de tarot kunt af stem 
men. Een goede stelregel is echter om 
er steeds met een open hart en geest in 
te gaan. Vertrouw op jezelf. Dit boek 
doet dienst als inleiding en gids, maar 
de reis is aan jou en je geeft zelf 
betekenis aan wat je onderweg vindt.

Tarotkaarten kunnen je op veel manieren dienen. Het is echter vrijwel onmogelijk 
om een nieuw spel ter hand te nemen en meteen te begrijpen wat de symbolen en 
archetypen op de kaarten betekenen of hoe je er een persoonlijke betekenis aan 
kunt ontlenen.

HOE JE DIT BOEK KUNT GEBRUIKEN SYMBOLIEK EN TAROT

Blauw

Paars

Roze

Bruin

Zwart
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Leer de kaarten kennen – Als je nog 
niet eerder met de tarot gewerkt hebt, 
is het raadzaam om je kaarten stuk 
voor stuk te leren kennen. Begin met 
de beide Arcana’s van elkaar te schei
den en spreid vervolgens de kaarten 
van de Grote Arcana voor je uit. Merk 
op welke kaarten je het meeste aanspre
ken en welke misschien helemaal niet. 
Lees de beschrijvingen van de kaarten 
die je aanspreken en kijk of hun bete
kenis misschien relevant is voor je 
leven. Spreid vervolgens de kaarten van 
de Kleine Arcana voor je uit en lees de 
beschrijvingen van elke groep. Kijk 
welke groep je het meeste aanspreekt. 
Schrijf je gedachten en interpretaties 
in een tarotdagboek, dat je kunt blijven 
gebruiken om nieuwe inzichten in op 
te schrijven. Deze oefening zorgt er 
niet alleen voor dat je verbinding krijgt 
met de archetypen en boodschappen 
van de tarot, maar is ook een goede 
manier om de kaarten te laden met 
jouw energie omdat je ze stuk voor stuk 
even aanraakt.

Geestelijke voorbereiding – Net zoals 
je je kaarten wilt voorbereiden door ze 
te reinigen of op te laden, wil je ook 

jezelf voorbereiden. Laat alle verwach
tingen die je eventueel hebt los en 
benader de tarot, en elke latere legging 
die je doet, met een open houding, 
zodat je de boodschappen van de 
kaarten kunt ontvangen. De energie 
die je in de kaarten legt, is vaak ook 
wat je eruit krijgt, dus probeer elke 
legging met een optimistische houding 
aan te gaan. Door je geest te reinigen 
en je vibratie te verhogen kun je 
gemakkelijker verbinding maken met 
de kaarten en meer uit dit inzichtge
vende ritueel halen.

Kies een fijne omgeving – Wanneer je 
voor het eerst kennismaakt met de 
kaarten en leert hoe je de energie van 
een legging door je heen kunt laten 
gaan, speelt de plek waar je dit doet 
een belangrijke rol. Het moet een 
schone en opgeruimde ruimte zijn, 
zodat je zo min mogelijk afgeleid 
wordt. Stilte helpt om je beter te 
kunnen focussen. Je moet voldoende 
ruimte hebben om je kaarten uit te 
kunnen spreiden, of dit nu op een tafel 
of de vloer is.

VOORBEREIDING OP EEN TAROTSESSIE

Een tarotlegging kan zo simpel of uitgebreid zijn als je zelf wilt, maar er is een 
aantal stappen dat je kunt nemen om een mentale en fysieke ruimte te creëren die 
je tarotsessie zo betekenisvol, magisch en nuttig mogelijk maken.

Tarot als zelfhulpmiddel
Het lezen van de tarotkaarten is niet alleen een geweldige manier om jezelf 
beter te leren kennen, maar ook om je bewuster te worden van je patronen, 
verlangens, relaties en reacties. Dit maakt het tot een geweldig zelfhulpmiddel 
dat je inzicht geeft in je gedrag en ruimte creëert voor groei. Door de 
kaarten er regelmatig bij te pakken, geef je jezelf gelegenheid om bij jezelf 
naar binnen te gaan en te kijken wat jou nog dient en wat niet.

De WERELD

KONING van BEKERS

SCHILDKNAAP van ZWAARDEN

AAS van PENTAKELS
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Verleden, heden, toekomst

Als je op zoek bent naar antwoorden over een situatie of relatie, kan deze legging je 
enig inzicht geven in wat er is gebeurd (de eerste kaart), de huidige stand van zaken 
(de tweede kaart) en wat de toekomst mogelijk in petto heeft (de derde kaart). Zoals 
altijd staat de toekomst niet vast. De kaart laat simpelweg zien waartoe de huidige 
situatie kan leiden. Uiteindelijk bepalen onze acties en gedachten onze bestemming, 
dus in dat opzicht kan de toekomst altijd veranderen.

Probleem, actie, antwoord

Deze driekaartlegging kan vooral nuttig zijn als je een duidelijk idee hebt over een 
bepaald probleem of uitdaging. De eerst kaart zal je inzicht geven in wat het 
probleem veroorzaakt of wat de kern van de zaak is. De tweede kaart biedt je 
inzicht in hoe je de situatie kunt aanpakken. De derde kaart helpt je de uitkomst 
te visualiseren.

Doel, obstakel, advies

We hebben allemaal weleens een doel gehad dat niet haalbaar leek. Deze drie
kaart legging biedt een behulpzame manier om te onderzoeken wat er precies 
speelt. De eerste kaart die je trekt staat voor je doel en waarom je daarnaartoe 
werkt. De tweede kaart staat voor een obstakel of uitdaging, iets wat je belemmert 
om je doel te bereiken. De derde kaart geeft advies over hoe je de uitdagingen 
waarvoor je staat kunt overwinnen.

21 3

21 3

21 3

Verleden Heden Toekomst

Probleem Actie Antwoord

Doel Obstakel Advies

Driekaartleggingen zijn niet al te ingewikkeld, maar kunnen toch verrassend 
diepe inzichten geven. Je kunt ze bovendien voor heel veel verschillende 
doeleinden gebruiken. Dit zijn enkele driekaartleggingen die je kunt 
onderzoeken.

DRIEKAARTLEGGINGEN
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De HOGEPRIESTERES

SYMBOLIEK

– De Grote Arcana –

WERKEN MET DE ENERGIE

ZELF Plan tijd in om alleen te zijn en naar binnen te keren.

RELATIE Nu is de tijd voor eerlijke intimiteit met een partner. Maak hier 
ruimte voor.

WERK Vertrouw ook op werkgebied op je intuïtie.

ONDERSTEBOVEN Hoe innerlijk is 
je innerlijke leven? Komt dit overeen 
met hoe je je voordoet? De omgekeerde 
Hogepriesteres wil je mogelijk vertellen 
je ware zelf te tonen. Het kan ook zijn 
dat ze met een onbewuste rode vlag 
wappert: negeer je je intuïtie omdat die 
je iets vertelt wat je niet wilt horen?

RECHTOP De mysterieuze Hoge
priesteres wil de sluier oplichten. Ze 
moedigt je aan om je intuïtie aan te 
spreken, diep in je onderbewustzijn 
te duiken en je open te stellen voor 
de mysteries van het universum. 
Nu is de tijd om nog meer op je 
innerlijke leiding te vertrouwen, je te 
verbinden met de onzichtbare wereld, 
je schaduwkant te onderzoeken en de 
kwaliteiten van het heilige vrouwelijke 
binnen en buiten jezelf te omarmen.

PILAREN De zwarte en witte pilaren symboliseren de duale aard van het 
bestaan. Er wordt ook wel gedacht dat ze verwijzen naar twee Bijbelse pilaren, 
waarbij de B staat voor ‘Boaz’ (kracht) en de J voor ‘Jachin’ (hij die grondvest).

MAANSIKKEL De maan aan haar voeten vertegenwoordigt magie en het 
onderbewustzijn.

DOEK MET GRANAATAPPELS De dunne sluier tussen het geziene 
en ongeziene, versierd met het symbool van overvloed en goddelijke 
vrouwelijkheid.

DE KAART De Hogepriesteres is een krachtige en mysterieuze vrouw. Ze zit 
met serene blik tussen twee contrasterende pilaren. Ze is een kanaal tussen het 
spirituele en fysieke rijk, ons innerlijke en uiterlijke zelf. Ze is wijs, heilig en staat 
in verbinding met het universum. 

Intuïtie + Mysterie + Vrouwelijke kracht + Spiritualiteit + Het onderbewustzijn

DE HOGEPRIESTERES
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Het RAD VAN FORTUIN

SYMBOLIEK

– De Grote Arcana –

WERKEN MET DE ENERGIE

ZELF Deze kaart herinnert je eraan dat alles aan verandering onderhevig 
is, maak daarom een lijst van alle dingen waarvoor je dankbaar bent.

RELATIE Sta open voor de veranderingen in je partner, zodat jullie 
samen kunnen groeien.

WERK Grijp een onverwachte kans wanneer deze zich voordoet.

ONDERSTEBOVEN Hoewel het Rad 
van Fortuin te maken heeft met dingen 
waarop we geen controle hebben, 
herinnert deze kaart ons ook aan de 
dingen die we wel kunnen veranderen. 
Wanneer de kaart ondersteboven 
tevoorschijn komt, heb je je misschien 
neergelegd bij je ‘lot’ of een schijnbaar 
onveranderbare toekomst. Het zijn 
echter jouw daden die het rad in 
beweging brengen, dus neem de 
verantwoordelijkheid voor je eigen rol 
in je leven.

RECHTOP Het Rad van Fortuin is een 
kaart van beweging; er is verandering 
op komst, zelfs als je je daar nog niet 
van bewust bent. Deze kaart herinnert 
je eraan dat er maar weinig is waarop 
we controle hebben. Ook al kunnen 
grote veranderingen oncomfortabel 
zijn, weet dat groei je deel zal zijn. 
Daarnaast herinnert deze kaart je 
eraan om elk moment te koesteren; het 
heden zal weldra het verleden worden.

ESOTERISCHE SYMBOLEN Het rad is versierd met symbolen die staan voor 
de vier elementen en het Goddelijke.

SFINX De sfinx die boven op het wiel zit vertegenwoordigt kracht en wijsheid.

ENGEL + ADELAAR + LEEUW + STIER Staan voor de sterrentekens 
Waterman, Schorpioen, Leeuw en Stier. Vleugels helpen je om je mee te laten 
voeren met de wind van verandering.

DE KAART Het Rad van Fortuin staat voor de levenscycli. Het draait immer rond 
en is slechts voorspelbaar in zijn onvoorspelbaarheid. Het rad wordt geflankeerd 
door een slang en een demonische figuur die staan voor de Egyptische goden van 
het kwaad en de dood.

Geluk + Lot + Kans + Cycli

HET RAD VAN FORTUIN



De elementen

Elke groep is verbonden met een van de vier elementen: Aarde, Vuur, Water en 
Lucht. Dit zijn de energieën die ons bestaan besturen en elk van deze elementen is 
weer verbonden met een aantal specifieke eigenschappen (deze worden in de 
inleiding tot elke groep toegelicht).

Numerologie 

Ook de nummers op de kaarten dragen een betekenis in zich. Als je weet waar elk 
nummer voor staat, beschik je over een aanknopingspunt voor elke kaart met 
hetzelfde nummer, ongeacht tot welke groep deze behoort.

Aas – nieuw begin en potentieel
Twee – balans en partnerschap
Drie – creativiteit en groei
Vier – stabiliteit en volharding
Vijf – instabiliteit en verandering
Zes – vrede en harmonie

Zeven – spiritualiteit en ontdekking
Acht –  volbrachte prestaties en 

erkenning
Negen – wijsheid en ontwaking
Tien –  einde, vervulling en een nieuw 

begin 

De hofkaarten

De hofkaarten bestaan uit vier rangen met eigen persoonlijkheidseigenschappen 
die hun relatie met de energie van een groep helpen duiden.

Schildknapen – Schildknapen zijn jong 
en naïef, maar willen ook heel graag 
leren en zitten boordevol ideeën. Ze 
zijn vaak boodschappers die nieuwe 
kansen brengen.

Ridders – Ridders staan voor actie 
ondernemen. Ze hebben meer ervaring 
dan schildknapen, maar moeten nog 
steeds veel leren. Hun energie kan 
onstabiel en extreem zijn.

Koninginnen – Koninginnen staan voor 
innerlijk weten, het cultiveren van 
ideeën op basis van intuïtie. Ze zijn vol 
vrouwelijke energie, waarmee ze 
anderen met zachtaardige kracht 
beïnvloeden.

Koningen – Koningen hebben macht 
en controle. Ze zijn ouder, meer 
ervaren en hebben een gedegen begrip 
van de energie van de groep. Ze 
hebben een visioen verwezenlijkt.

De Kleine Arcana bestaat uit 56 kaarten die zijn onderverdeeld in vier groepen: 
Staven, Bekers, Zwaarden en Pentakels. Elke groep telt tien genummerde kaarten 
en vier hofkaarten. Deze hebben betrekking op dagelijkse ervaringen en situaties 
waar je zelf invloed op hebt.

DE KLEINE 
ARCANA



AAS van ZWAARDEN

RECHTOP Zwaarden staan 
voor het intellect en de Aas 
van Zwaarden staat dan ook 
voor een mentale doorbraak. 
Mogelijk krijg je binnenkort 
de focus die je eerder niet 
had, krijg je helderheid in een 
verwarrende situatie of ervaar 
je een openbaring die je een 
duidelijk pad, oplossing of 
nieuwe denkwijze biedt.

ONDERSTEBOVEN 
Wanneer de Aas van 
Zwaarden ondersteboven 
tevoorschijn komt, heb je er 
mogelijk moeite mee om de 
waarheid van een situatie in 
te zien of ontbreekt het je 
aan helderheid over een idee. 
Misschien heb je de situatie 
dermate geanalyseerd dat je 
alleen nog maar verwarder 
bent geraakt. Probeer je geest 
tot rust te brengen en contact 
te maken met je intuïtie.

– De Kleine Arcana –

HAND UIT WOLK Vertegenwoordigt het Goddelijke dat een boodschap 
brengt.

BERGEN Symboliseren een uitdagend pad.

KROON EN LAUWERKRANS Symbolen van triomf en succes.

AAS VAN ZWAARDEN

Helderheid + Focus + Inzicht + Doorbraak + Nieuw begin

DE KAART Uit een wolk komt een hand met een gekroond zwaard tevoorschijn.

SYMBOLIEK

RECHTOP Mogelijk sta je 
voor een moeilijke beslissing 
die te lastig voelt om aan te 
gaan of waarin je onmogelijk 
een keuze kunt maken. Het 
lost echter niets op om een 
beslissing uit te stellen. Zorg 
dat je hart en geest met elkaar 
in balans zijn.

ONDERSTEBOVEN Wanneer 
de Twee van Zwaarden 
ondersteboven tevoorschijn 
komt, is de energie dezelfde 
als wanneer de kaart rechtop 
verschijnt: je moet een 
onmogelijke beslissing nemen 
en voelt je daarin vastzitten. 
In dit scenario lijken beide 
opties echter even slecht. 
Maak contact met je intuïtie 
en ga tot actie over; het kan 
niet erger worden dan de hel 
waarin je je nu bevindt. 

– De Kleine Arcana –

BLINDDOEK Staat voor het onvermogen om een probleem helder te 
beoordelen en de weg voorwaarts te zien.

GEKRUISTE ZWAARDEN Symboliseren dat beide kanten van het probleem 
moeten worden bekeken.

WOELIG WATER Water geeft aan dat emoties meegewogen moeten worden, 
rotsblokken staan voor een moeilijke beslissing.

TWEE VAN ZWAARDEN

Ontkenning + Vermijding + Keuzes + Balans

DE KAART Een geblinddoekte vrouw zit met twee gekruiste zwaarden in haar 
handen op een bank aan een waterkant.

SYMBOLIEK
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