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V. De Hogepriester 
 

Met passie koester ik het 
onbevangen kind in mij 

 
Traditioneel staat deze kaart voor het zoeken naar de 
verborgen waarheid. Het is een kaart van erkenning 
en bescherming, loyaliteit en organisatorisch vernuft, 
verlichting en trouw. Als je het contact met het kind in 
jezelf kwijt bent kan het verkeren in een aanmatigende 
houding, intolerantie, schijnheiligheid, huichelarij ofwel 
hooghartige eigendunk. 
 

De Hogepriester of Hiërofant vervulde in het klassieke 
Orfische gedachtegoed de rol van integere inwijder in 
de mysteriën van het volle leven. 
In de psychologie van Jung houdt dat onder meer in 
dat je alleen volwaardig mens kunt zijn als je als man 
volledig bewust bent van je anima (je vrouwelijke kern) 
en als vrouw van je animus (je mannelijke kern). 

Dit ideaalbeeld van de eenheid en gelijkwaardig-
heid van je mannelijke en vrouwelijke eigenschappen wordt vervolmaakt door de be-
wustwording van het contact met het zuivere en onschuldige kind in jezelf. Leven aan 
de hand van het onbevangen kind in jezelf, je eigen vader en moeder worden, daar 
gaat het om. Zo is er is dan sprake van heling, herstel van de gebroken heelheid die 
bij je geboorte begon. 
Op de kaart is een en ander aangegeven door het kind dat in de hartstreek van de 
man is opgenomen. Met zijn linkerhand verwijst de Hogepriester met overgave naar 
zijn vrouwelijke kern, hier gestalte gegeven met de beeltenis van Isis als godin van 
de liefde en daadkracht. 
 

Het vrouwelijke archetype is onder invloed van het patriarchaat de laatste vier millen-
nia sterk onderdrukt. In onze tijd laat dat vrouwelijke zich echter niet meer verdonke-
remanen. Dit wordt uitgedrukt door het ferme zwaard van bewustwording in de rech-
terhand van Isis. Samen met de maan in haar linkerhand geeft dit aan dat Isis pal 
staat voor de geëigende en wezenlijke vrouwelijke plaats in het geheel. De kaart 
vormt zo over en weer een volwaardige erkenning van het mannelijke en vrouwelijke 
bij man en vrouw: volkomen gelijkwaardigheid. 
 

De hemelsleutel in de rechterhand van de Hogepriester symboliseert de bewuste 
erkenning van de heilige Drie-eenheid van vader, moeder en kind in jezelf. 

De vier witte olifanten schragen de viereenheid van willen, voelen, denken en 
doen van deze bewustwording zoals dat ook in de vier kleuren van de Hofkaarten en 
Kleine Arcana tot uitdrukking wordt gebracht. 
 

Het gaat erom dat je mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in evenwicht zijn. Alleen 
dan  kun je  vanuit je kinderlijke hart oprecht de liefde verspreiden voor jezelf en de 

ander 
 


