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XV. De Duivel 
 

Ik neem in zelfvertrouwen mijn 
touwtjes in eigen handen 

 
Traditioneel staat de Duivel voor het besef van 
het ware, het zoeken naar de zin van het be-
staan, het overstijgen van verwarring en de lief-
devolle eenwording met de ander en de ander 
in jezelf. 

Heb je geen eerbied voor jezelf, de ander of 
je omgeving, dan kan dit leiden tot vastzitten in 
hartstochten, noodlottige verstrikking, onbenul-
ligheid, egoïsme, destructieve seksualiteit, duis-
ternis, geweld en (massa)hysterie. 
 
De christelijke overlevering ziet de Duivel veelal 
als een kwaadaardig concept. Diep vanbinnen 
weet je echter heel goed dat alle dingen hun 
licht en schaduwzijde hebben. In de patriarcha-

le angst voor het onbewuste kwam het tot een opdeling van het goede en kwade 
waarbij licht het goede en nastrevenswaardige is en donker het kwaad of de duivel. 

Inmiddels beseffen we meer en dat alles dubbelzinnig is. Mede dankzij het werk 
van Carl Gustav Jung (1875-1961) weten we dat er zowel een persoonlijke als een 
collectieve schaduw is waaraan je moet werken om mens, jezelf, te worden. “In het 
zelf zijn goed en kwaad meer verwant dan een eeneiige tweeling”, aldus Jung. 

Er bestaan geen goede of slechte tarotkaarten. Wel zijn alle kaarten polair: je kunt 
in de positieve kant, het nastrevenswaardige, zitten of in de negatieve kant ofwel je 
valkuil. Allebei tegelijk kan eveneens. 

De Duivel is een kaart vol levenslust en energie. Als je in de positieve kant van de 
Duivel zit moet je zorgen dat je daarin blijft. Zit je in de valkuil dan moet je zorgen dat 
je daaruit komt. 

 
Op de kaart zie je een man en vrouw met verstrikte handen. Ze zijn de weg kwijt in 
de grote passie van het leven. Zij zitten aan de leiband van de primitieve en creatieve 
energie die volsrekt onafhankelijk is van de rede. Praten heeft geen zin. De Duivel is 
hier weergegeven als de rode vurige vrouw die alle macht is gegeven. Het is aan jou 
om die macht (weer) in eigen handen te nemen. 

De Duivel is direct gelieerd aan de kaart van de Geliefden. De zinvolle beleving 
van de zuivere liefde en de zuivere seksualiteit vallen eveneens onder het domein 
van beide kaarten. 

 
Onderga de grootsheid van het leven en doe wat je doen moet 

 


