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Over het leven van Queen Elisabeth II 
 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II_van_het_Verenigd_Koninkrijk  

 

Astrologie: theorie bij deze horoscoop 
 

1. Retrograde planeten in de radix 
Ben jij geboren op het moment dat 1 of meerdere planeten retrograde liepen? Dan heb je een 

retrograde planeet in je geboortehoroscoop. Als dat bijvoorbeeld Mercurius was, dan staat er 

een R naast Mercurius in de tabel onder de tekening van je geboortehoroscoop.  

Bij een planeet die direct loopt, kan de kracht naar buiten. Je kan die meteen inzetten in de 

wereld.  

Bij een retrograde planeet blijven die krachten naar binnen gericht. Je kan ze dan niet zo 

makkelijk uiten. Bijvoorbeeld, omdat ze je afgeleerd zijn, toen je jonger was.  

Vaak is het een levenslang proces om goed met de energie van die specifieke planeet om te leren 

gaan. We moeten daarbij eigen manieren vinden om die krachten tot uitdrukking te brengen en 

niet de maatschappelijke regeltjes volgen.  

 

 
Typisch staat een retrograde planeet voor 

 
- Een vertraging in zijn werkwijze 
- Een werking op innerlijk niveau (onzichtbaar voor de buitenwereld, maar voelbaar 

voor de persoon) 
- een behoefte aan het ontwikkelen van eigen normen, waarden en doelstellingen. 

 

 

Net hierdoor kan je met retrograde planeten in je radix grote vooruitgang boeken in zelfinzicht.  

Op het moment dat een retrograde planeet tijdens je geboorte weer voorwaarts gaat lopen 

tijdens je leven, kan zijn kracht op een meer uiterlijke, vrije manier naar voren komen. 

Dat omslagmoment (van retrograde naar direct) kan je opzoeken in de efemeridentabel (zie 

verder; zie berekeningsmethode). 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II_van_het_Verenigd_Koninkrijk
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Voorbeeld 

Ben je onder een retrograde Mercurius geboren? Dan was je als kind misschien stiller (of moest 

je het zijn). Je spreek- of motorische vaardigheden ontwikkelden zich wellicht trager of later dan 

bij anderen.  

Van zo’n kinderen wordt (verkeerdelijk) gedacht dat ze niet zo slim zijn (bv. omdat ze niet veel 

spreken of niet snel reageren op een vraag). Vaak wordt dat geassocieerd met denken dat het 

kind een leerachterstand heeft, maar in feite zijn deze kinderen vanbinnen helemaal mee. Alleen 

zien anderen dat niet.   

Wanneer Mercurius in je leven weer direct gaat lopen, kan de energie van communiceren, 

denken en bewegen er ook uit en kan je de krachten wel in de buitenwereld beginnen gebruiken 

in je leven. Je ziet dan dat iemand ineens mondiger is, dat jonge kinderen plots hele zinnen 

maken, of dat er een sprong merkbaar is in de motorische vaardigheden. 

Mercurius loopt maximaal 3 weken of 21 à 22 dagen retrograde per keer (en zo’n 3 à 4 keer per 

jaar). Omdat we in de efemeriden 1 dag = 1 jaar tellen, wordt Mercurius in een normaal 

mensenleven altijd wel eens direct.  

Planeten die enkele maanden lang per jaar retrograde lopen, worden soms nooit direct in een 

geboortehoroscoop. Bv. als Pluto 5 maanden retrograde loopt en we de dagen voor jaren tellen, 

komen we aan een 150 jaar. Zo oud worden we gelukkig nog niet. 

Let op: Zon en Maan lopen nooit retrograde; de Maanknopen lopen altijd retrograde. Meer 

weten over retrograde planeten: 

 Blog: Retrograde Planeten Binnenstebuiten 

 Gratis download: Overzicht Retrograde planeten in 2022 

 

Bij Queen Elisabeth II lopen Saturnus (werd direct op 94 jaar) en Neptunus (werd direct op 13 

jaar) retrograde bij de geboorte: 

Saturnus Retrograde 
 kan moeilijkheden geven met de vader in zijn/haar jeugd 
 kan in een later leven tot moeilijkheden leiden met gezagsdragers 
 mist soms ambitie 
 twijfelt aan eigen vermogen op succes, ongeacht zijn ware talenten 
 is bang om publiekelijk in de belangstelling te staan 
 daarom net vraagt hij zeer veel van zichzelf 
 heeft een sterke behoefte om zichzelf te bewijzen 
 en een neiging tot depressiviteit 
 desondanks is deze persoon toch in staat om enorm door te zetten 
 kan een heleboel bereiken door middel van persoonlijke motivatie, zonder dat anderen 

hem hoeven aan te sporen 
 

In 2020, haar 94ste levensjaar, heeft ze wel heel wat te verduren gekregen publiekelijk: corona, 
brexit, meghxit, in de nasleep het Oprah interview van Harry en Meghan, het overlijden van 
haar man. Die was haar trouwe vriend en raadgever. In de krantenkoppen lezen we ook dat ze 

https://www.adara.be/2020/11/03/retrograde-planeten/
https://www.adara.be/2021/11/21/retrograde-planeten-in-2022/
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– ondanks zijn overlijden – niet zinnens is troonstafstand te doen. Haar plichtsbesef is daarvoor 
te groot (Saturnus staat op het MC). 

 

Neptunus Retrograde 
 sterk de neiging om de werkelijkheid te ontvluchten 
 periodes van rustige overdenking zijn erg belangrijk 
 erg gevoelig voor de eisen en gevoelens van anderen 
 als deze persoon erin slaagt niet in een complete droomwereld te leven, zijn er een 

heleboel mogelijkheden voor creatief succes of toewijding van de eigen persoon aan een 
hoger ideaal 

 
Elisabeth II leerde prins Philip kennen als kind. Toen ze 13 was, werd ze verliefd op de 18-jarige 
verwante prins.  
 
Bron: PORTRET: Prins Philip, de man die nooit leerde wat liefde was, HLN Online, 9/4/2021 
 

EFEMERIDEN 1926 
Efemeriden zijn tabellen die de posities aangeven van een hemellichaam. Online te raadplegen op  

 Astro.com: https://www.astro.com/swisseph/swepha_n.htm  

 Of op Catharinaweb.nl: https://www.catharinaweb.nl/astrologie/efemeriden.htm  

In boekvorm 

 Tot 2050: https://www.amazon.com/Astrolabe-World-Ephemeris-2001-2050-Noon/dp/ 

 Tot 2025: https://www.bol.com/nl/p/efemeride-2000-2025/666860695/  

 

 

https://www.astro.com/swisseph/swepha_n.htm
https://www.catharinaweb.nl/astrologie/efemeriden.htm
https://www.amazon.com/Astrolabe-World-Ephemeris-2001-2050-Noon/dp/
https://www.bol.com/nl/p/efemeride-2000-2025/666860695/
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2. Ongeaspecteerde planeten 
Ongeaspecteerde planeten worden niet beïnvloed door andere planeten in de 

geboortehoroscoop, maar zijn ook niet geïntegreerd in de kaart.  

➔ Niet gehinderd, niet geholpen. Planeet moet alles alleen doen. Je krijgt er geen goed zicht op. 

Een individu met een ongeaspecteerde planeet is zich vaak niet bewust van hoe hij deze 

planeetinhoud uitdrukt. Paradoxaal genoeg, kan het wel net een domein van dwang, fascinatie of 

verlangen zijn voor hem/haar. Dus, ongeïntegreerd stukje psyche, maar met ‘geheimzinnige’ 

aantrekkingskracht. Dus, hij voelt inhoud ergens wel, maar kan het niet plaatsen of goed 

herkennen. 

Uit zich in:  

- te sterk of overgecompenseerd uitdrukken 

- wisselvalligheden of alles- of niets houding 

Het zijn geen zwakke of slechte planeten! Het is eerder een aanwijzing van de richting die het 

leven van die mensen heeft aangenomen. 

Anderzijds kan de plaatsing ook een teken zijn van aangeboren talent. Wanneer het individu deze 

energie herkent en begrijpt hoe hij die kan gebruiken, dan kan het potentieel worden ontwikkeld 

en gerealiseerd. 
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Bij Elisabeth II is de Zon ongeaspecteerd. Ze maakt alleen een conjunctie met het gelukspunt 

(wat niet meetelt als echt conjunctie, want dit is geen planeet, maar wel geluk brengt). En de 

Zon maakt een driehoek met de gecorrigeerde Zwarte Maan (maar dit telt ook niet als aspect, 

want de gecorrigeerde Zwarte Maan is ook geen planeet, maar een punt aan de hemel). 

Betekenis: moeite hebben je diepste zijn te kennen en te tonen. Of moeite hebben te ontdekken 

wie je bent en wat je wil. Wil creëren, maar gebeurt in vlagen en impulsen. Daardoor nog meer 

op zoek gaan naar wie je bent (hoeft dus niet negatief te zijn). Zichzelf soms overbenadrukken 

en zelfzekerder overkomen dan je zelf vindt. Kan onzeker maken, wat je gaat compenseren. 

Komt krachtig over. Kan problemen geven met vader of partners (niet altijd). Soms 

identiteitsproblemen. 

Ook Mercurius is ongeaspecteerd. Er is alleen een inconjunct met de gecorrigeerde Zwarte 

Maan (maar die telt dus ook weer niet mee om te bepalen of een planeet ongeaspecteerd is of 

niet – alleen de 10 traditionele planeten ‘tellen’ mee). 

Betekenis: wisselvallige communicatie, in vlagen, soms veel, soms weinig. Soms sterke 

analytische ordenende trekken, soms helemaal achterwege. Kan moeilijk ophouden met praten. 

Analytische proces blijft draaien. Herkauwer van details, problemen. Leren uit doen. Grote 

nieuwsgierigheid. Rusteloos, prikkelbaar. Overdenkt veel om tot inzichten te komen. Constante 

alertheid geeft voorsprong. Vroeg wijs kind, pienter, leeftijdsgenoten voorbijstreven. Kan even 

goed langdurig logisch redeneren als alle logica laten varen en volkomen onverwacht en 

impulsief mening geven. Dit blijft wisselvallig en onvoorspelbaar. Elisabeth II heeft Mercurius 

dan ook nog eens in Ram (explosief, actief, impulsief, ondernemend). 

 

3.  T-cross of T-vierkant: aspectenconstellatie 
Bij een T-cross of T-vierkant staan twee planeten in oppositie. Een derde planeet werpt op 

beiden een vierkant.  

Bij Elisabeth II staan Mars en Jupiter samen opposiet (tegenover) Neptunus. Neptunus maakt 

een vierkant met het MC/Saturnus en Mars/Jupiter een vierkant MC/Saturnus. 

Kern: actie en spanning, ruzie, crisis waaruit dan weer iets nieuws kan ontstaan. Het kan om een 

creatieve ruzie gaan, maar ook om een ondermijnende. Het is een soort rusteloosheid, maar 

tegelijkertijd ook een dynamiek. Door de onrust ga je op zoek, ga je dingen doen ... 

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders.” 

Deze aspectconstellatie komt heel veel voor in de astrologie.  

Dit spanningsveld is op zich niet negatief, het geeft niets weer over goed/slecht in de 

karakterastrologie. 

Topplaneet: alles over de planeet speelt mee in dit T-cross: dus de planeet, zijn aard, plaatsing in 

teken en huis, van welk teken hij zelf heer is, en over welk huis hij dus heerst (kunnen er 

meerdere zijn). 

De oppositieplaneten: de planeten geven als huisheren ook info over de aard en het verloop van 

het T-vierkant. Zijn Asc, MC of persoonlijke planeten erbij betrokken, dan nog heftiger en 

manifester. 
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De T-vierkanten vallen altijd binnen eenzelfde kruis. De betekenis en de energie van het kruis, 

dien je ook mee te nemen bij de duiding van het T-vierkant. Er zijn dus drie verschillende T-

vierkanten: 

T-vierkant in Hoofd 

 Geeft meeste actie en behoefte problemen op te lossen door sociale of maatschappelijke 

(politieke) activiteit 

 Hebben niemand nodig om op gang te komen 

 Zijn ondernemend en zetten zelf tot actie aan  

 Zijn ongeduldig 

T-vierkant in Vast 

 Verduurzaamt meer 

 Uitstekend in het handhaven en uitbouwen van wat begonnen is of al bestaat 

 Herkauwt, blijft zo langer in de spanning hangen, beleeft intenser 

 Richt zich naar binnen: gespannen en nerveus 

 Komt naar buiten toe over als heel stabiel en koersvast 

 Diesel met grote wilskracht 

 Kan lang concentreren en constructief zijn 

 Uiterlijke koersvastheid, gekoppeld aan innerlijke onzekerheid, geeft oog voor meer 

zaken dan enkel wat aan ‘vast kruis’ wordt toegeschreven 

T-vierkant in Beweeglijk 

 Rusteloosheid en beweeglijkheid worden versterkt 

 Schuiven problemen vaak voor zich uit 

 Idee dat probleem is opgelost zodra gesignaleerd 

 Volle omvang dringt niet altijd door 

 Dringt ernst van de situatie toch door, dan pakken ze die grondig aan 

 Talent: scheppen van uitwegen 

 Gevaar: dwaalwegen en een vlinderachtige aanpak 

Bij Elisabeth II is het met Saturnus conjunct het MC in Schorpioen het vaste kruis dat 

geactiveerd wordt (en vierkanten Neptunus in Leeuw en Mars/Jupiter in Waterman).  

 

3. Onderschepte tekens 
In astrologie beslaat elk teken 30 graden. De huizen kunnen in het Placidus-huizensysteem 

variabel zijn. Dit is afhankelijk van de afstand van de evenaar. Daarom loopt niet door elk teken 

van de dierenriem een huiscusp. Je kan dan een groot huis hebben met 3 tekens. Door het 

middenste teken loopt geen huiscusp. Alleen op zo’n cusp kan de energie van dat teken naar 

buiten.  

Elk huis gedraagt zich volgens de energie op de cusp (het begin van dat huis). Heeft een teken dat 

niet, dan kan de energie dus niet in dat levensterrein uitvloeien. De energie die bij dat 

‘onderschepte’ of ingesloten teken hoort, wordt als een moeilijker levensgebied ervaren, omdat 

het moeilijker of weinig vorm krijgt. Het moet via andere wegen naar buiten worden gebracht.  
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We kijken daarvoor vooral naar de heer van dat teken en waar deze planeet zich ergens in de 

horoscoop bevindt. 

Als je een huis met een onderschept teken hebt, is dat ook zo aan de overkant, het spiegelbeeld, 

in het tegenoverliggende teken. Het gaat dus altijd om een as van zustertekens. Bv. Stier-

Schorpioen, of Vissen-Maagd. 

Bij Elisabeth zijn er twee zo’n assen: de as Waterman-Leeuw in huizen 1 en 7. En de as Ram-

Weegschaal in de huizenas 2 en 8.  

Bij de as Waterman-Leeuw gaat het om eigenwaarde en jezelf belangrijk voelen (Leeuw) en 

jezelf kunnen uitdrukken zoals je bent (Waterman). Leeuw is trots en wil belangrijk zijn, 

Waterman origineel en uniek.  

Het huis waarin Leeuw staat, maakt het moeilijk om je daar waar te maken, belangrijk te zijn 

en belangstelling te krijgen. En dat geeft frustratie. De waardering van anderen (huis 7) komt 

er moeilijk. Je blijft op je honger zitten voor warme liefdesbetuigingen. Waterman in I 

onderschept geeft moeite om je als individu uit te drukken. 

Met Kreeft op de cusp van dit huis probeer je je nuttig te maken naar anderen toe. Je bent 

bekommerd om anderen en leeft sterk met hen mee. Mensen vinden je voor emotionele troost 

of steun. 

Uranus en de Zon bieden uitwegen. 

 

Bij de as Ram-Weegschaal gaat het om moeilijkheden om actie te ondernemen (Ram), want de 

huiscusp valt in Vissen. Dromen over wat kan, niet zozeer zelf doen. Alle energie moet langs de 

dromerige en vredevolle Vissen naar buiten. Daar komt niet altijd veel van. Toch kan hij wel 

eens uitbarsten. Romantische en kwetsbare ziel toch wel. 

Het onderschepte Weegschaal, dat met iedereen wil overeenkomen en in harmonie zijn is ookn 

gefrustreerd. De huiscusp begint in de plichtsbewuste Maagd. Deze persoon staat op manieren, 

zal al eens zeuren en vitten, en zal anderen behandelen op een maagdmanier (ondergeschikt – 

denk aan het gegeven dat iedereen moet buigen voor Elisabeth II, ook de familie).  

Da as 2-8 geven problemen op vlak geld, waarden en persoonlijke bezittingen. Hier zal je aan 

moeten werken. Gezamenlijke bezittingen en waarden brengen moeilijkheden met zich mee. 

Seksualiteit kan problematische zijn. Kan moeilijkheden geven met erfenissen en taxen. Voor 

het aard van het probleem, zie betrokken tekens. 

Venus en Mars bieden uitwegen. 

 

Opmerking: al deze analyses moeten in het grotere geheel bekeken worden. Want het 

plichtsgetrouwe en persoonlijk ondergeschikte van de Stier-Zon, de Steenbok-ascendant en het 

T-cross met MC conjunct Saturnus (heer van I) weegt het zwaarste door in deze horoscoop. 

 


