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Bekers Koning 
Traditioneel staat de kaart voor een rijpe man. Voor 
zowel een man als vrouw draait het hier om trefwoor-
den als: gevoelvol, hartelijk, bezonnen, zorgzaam, 
beminnelijk, warm, zachtzinnig, kunstzinnig, groot-
moedig en invloedrijk. Het is een ware partner in liefde 
en een behulpzaam persoon. 

Als je echter niet goed in je ik staat is het een zeer 
beïnvloedbaar mens en vervallen de trefwoorden in: 
onoprecht, dubbelhartig, oneerlijk, boosaardig, on-
rechtvaardig en dromerig, oftewel een charlatan. Dat 
kun je beter maar niet nastreven.  
 
Bekers staan voor gevoel, het element water, onder-
bewustzijn en het vrouwelijke. Bekers Koning is de 
meest mannelijke kaart in de bekerserie. 

Water is niet zijn feitelijke element. Hij is er echter 
helemaal in ondergedoken. In jungiaanse termen heeft 
hij het onbewuste vrouwelijke en de daarbij behorende 
gevoelswereld in zichzelf, de anima, gezocht, gevon-
den en bewust in zichzelf opgenomen. Dat is niet ten 

koste gegaan van zijn mannelijke energie. Integendeel die is door de verbondenheid 
met zijn anima zelfs gevitaliseerd. 
 
Bekers Koning is bekend als de vitale heerser van het gevoel. Op de kaart komt dat 
tot uitdrukking door het opspringende visje als symbool voor het water en, als nodig, 
door het brengen van een offer. De beker van gevoel heeft hij in zijn linkerhand, het 
moet uit het onbewuste verworven worden. Zijn kroon staat voor de geslaagde ver-
werving, de kleur geel voor helderheid en vitaliteit. 
 

In de mythe van de ronde tafel valt Bekers Koning samen met de 
zieke visserskoning Amfortas uit de legende rondom de ridder Par-
sival. Hiernaast zie je de jonge Parsival in gevecht met de rode rid-
der. Rechts rijdt Koning Amfortas met de helende lans voor zijn 
graalburcht. 

Deze legende vormt een fraaie metafoor voor menswording in de 
zoektocht naar de graal. Het voert te ver om daar hier op in te 
gaan. Het is goed beschreven in Torakel 10. Ga naar de website 
www.centrumvoortarot.nl en klik daar op de pagina Torakel als je 
het wilt lezen. 

 


