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Zwaarden Koningin  

Traditioneel staat deze kaart voor onafhankelijkheid, 
zelfbeschikking en vrijheidsdrang, grote ideeënrijk-
dom, snel begrip en rijpe wijsheid. Als volwassene 
staat ze voor de intelligente, begaafde, esthetische, 
geestige en charmante vrouw. 

In de schaduwkant wordt het de koele, berekenende, 
ongenaakbare, cynische of onbestendige huichelaar-
ster. Scheiding, verdriet, kwaadsprekerij, ellende en 
verdorvenheid, het kan allemaal. 
 
Zwaarden Koningin is de verbinding tussen water en 
lucht, tussen gevoel en verstand. Dit komt op meerde-
re manieren tot uitdrukking op de kaart. De kleur 
blauw kan zowel water als lucht symboliseren. Het 
zwaard, en de gele kleur staan voor de (mannelijke) 
ratio. De rode kleurschakeringen wijzen op passie op 
meerdere gebieden. De vrouw zelf, als moeder van 
haar eigen kind staat voor de zachtheid van het zuive-

re gevoel. Ze heeft geen masker meer nodig. Zij is de heldere bewustwording van het 
Verheven Idee, de Bevrijdster van de Geest. Tegelijkertijd blijft zij speels en onbe-
vangen. 
 
Jungiaans is het afgekapte masker te zien als de bewustwording en de acceptatie 
van de Animus. De Koningin verschuilt zich niet meer achter welk masker dan ook, 
ook niet dat van de onbewuste Animus. Ze begrijpt nu dat duistere stuk in haar wat 
haar steeds overviel als ze niet begreep waarom het nu eigenlijk ging. 

Gevoelig en scherp als ze is doorziet ze elk masker bij zichzelf en de ander. Naast 
haar diepe ontvankelijkheid is ze een spitse observator, een subtiele interpretator en 
een intense individualist. Ze pikt snel en accuraat ideeën op. Is betrouwbaar, vrien-
delijk en rechtvaardig. Ze is de beminnelijke en gracieuze danseres van het leven, 
kortom de ideale therapeute of minnares. 

Als ze het contact met haar innerlijk kind of animus verliest (dan wel nog niet heeft) 
kunnen deze kwaliteiten omslaan in onwaardige eigenschappen als sluwheid, 
wreedheid, bedrieglijkheid en onbetrouwbaarheid. 

Vanwege haar aantrekkelijke uitstraling kan dat zeer gevaarlijk zijn omdat je het 
niet van haar verwacht. Als het lang genoeg duurt ga je haar herkennen als de afge-
sloten zuurpruim die ze dan in feite is. 
 

 

 


