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De kaarten van de Kleine Arcana zijn net zo belangrijk als de kaarten van de Grote 
Arcana of de Hofkaarten. Ze heten Kleine Geheimen omdat ze de dagelijkse gebeur-
tenissen in het gewone leven voorstellen. Hierin moeten we de grondpatronen van 
de Grote Arcana realiseren met behulp van de menselijke kwaliteiten van de Hof-
kaarten. Je kunt zeggen dat we ons via de kaarten van de Kleine Arcana manifeste-
ren in het gewone bestaan. 
 
Evenals bij de Hofkaarten staan de vier kleuren van de Staven, Bekers, Zwaarden en 
Pentakels voor Willen, Voelen, Denken en Doen alsmede voor Vuur, Water, Lucht en 
Aarde. Ze zijn genummerd van 1 tot en met 10. 
De Azen vertegenwoordigen de volle potentie van de 4 kleuren en geven je woorden 
voor nieuwe kansen. 
 
Er zijn dus veertig Kleine Arcana. De Staven, Bekers, Zwaarden en Schijven komen 
in het ‘gewone’ kaartspel, overeen met de Azen en de nummers 2 tot en met 10 van 
de kleuren Klaveren, Harten, Schoppen en Ruiten. 

In de Tarot is dit de juiste volgorde. Dit heeft te maken met het alchemistische prin-
cipe dat in de vereniging van tegenstellingen van het mannelijke en het vrouwelijke je 
eerst vuur en water met elkaar moet verbinden (de eerste grote synthese) en daarna 
lucht en aarde (de tweede grote synthese). Het staat voor de manifestatie van de 
geest in de stof. In sommige kaartbeschrijvingen komen we hierop terug. 
 
Op de volgende bladzijde zie je de eerste 78 kaarten van de Tarot overzichtelijk in 
drie blokken bijeen staan. Bovenaan de Grote Arcana, de grote patronen in het le-
ven, daaronder de Hofkaarten, wij als middelaars  tussen de grote en kleine beleve-
nissen, onderaan de Kleine Arcana, de dagelijkse gebeurtenissen. 
 
De veertig kaarten staan in de volgorde Staven, Bekers, Zwaarden en Pentakels of-
wel Willen, Woelen, Denken en Doen. Vergeet niet dat Denken de dienaar is van Wil-
len, Voelen en Doen. 
 
Op de website staan de  40 kaarten in vier kolommen bij elkaar. Als je daar op een 
kaart klikt dan kun je een impressie lezen of printen. 
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