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KENNISMAKEN MET DE ASTROLOGIE 
 

 

INLEIDING 
 

Wat is astrologie ? 
 

Het woord astrologie komt uit het Grieks, en betekent: ‘sterrenleer’. Aanvankelijk bestond er geen 

onderscheid tussen astrologie en astronomie. Met astronomie bedoelen we: ‘sterrenkunde’. Wat is nu 

precies het verschil? Astrologie is de leer, die ervan uitgaat dat er een samenhang bestaat tussen de 

stand der planeten (macrokosmos) en het gebeuren op aarde (microkosmos). Astronomie is een 

wetenschap die zich bezighoudt met hetgeen zich buiten de aarde bevindt. 

 

Is astrologie een wetenschap? 
 

Het antwoord op die vraag is een eeuwenoud discussiepunt. Voor een exacte wetenschapper is 

astrologie in het beste geval een ‘geloof’, om niet te zeggen een ‘bijgeloof’. Nochtans, zoals in alle 

wetenschappen, gaat de astrologie uit van een aantal stellingen en wetmatigheden. Dat sommige van 

die vooronderstellingen op zich niet kunnen bewezen worden, geldt evenzeer voor andere 

wetenschappen (vb. de taalkunde gaat ervan uit dat er zinnen bestaan in taal, Zonder dat het mogelijk 

is het bestaan van zinnen ook werkelijk te bewijzen). Bovendien berust astrologie op waarneming, net 

zoals dat bij andere wetenschappen het geval is. Het is juist, dat het intuïtieve element van astrologie 

moeilijk te bewijzen valt. Maar geldt dat niet evenzeer voor andere menswetenschappen, zoals de 

psychologie, waarvan men het wetenschappelijk karakter al lang niet meer in twijfel trekt? 

De tegenkanting vanuit de wetenschappelijke hoek, hoeft in ieder geval geen bezwaar te zijn voor 

degene die door astrologie wil leren een beter inzicht te krijgen in zichzelf en in de wereld waarin hij 

leeft. Hij zal zelf kunnen vaststellen dat het astrologische systeem ‘werkt’. 

 

Korte historiek 
 

Astrologie is zeer oud. We zouden kunnen zeggen dat ze ontstaan is zodra de mens enigszins geordend 

begon te denken. De nog primitieve mens stelde vast dat er een verband bestond tussen de stand van 

een hemellichaam, en bepaalde gebeurtenissen ( vb. dag en nacht, eb en vloed). Op dat ogenblik is er 

nog geen sprake van individuele horoscopie: de primaire astrologie beweegt zich vooral op het terrein 

van de invloed der planeten op de gemeenschap als geheel (vb. de gevolgen van de dag- en 

nachtcyclus, van de seizoenswisselingen e.d. op het leven). De aarde werd als een eenheid gezien, de 

hemellichamen als goden, die daarop hun invloed uitoefenden. Astrologie, religie en de astronomische 

wetenschap vormden toen nog een onlosmakelijk geheel. 
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Naarmate dat het denkvermogen van de mens vorderde, en hij meer wetenschappelijke inzichten 

verwierf, verfijnde ook de astrologie zich.  

Het is ook interessant om te vermelden, dat die ontwikkeling – hoewel los van elkaar – op verschillende 

plaatsen ter wereld (China, Mexico, het Nabije Oosten, West-Europa) op een manier plaatsvond, die 

ongelooflijk veel onderlinge overeenkomsten vertoont. 

In de Westerse wereld, is ons astrologisch denken het meest beïnvloed door de Arabische en Griekse 

astrologie. Maar ook onze voorouders, de Kelten en de Germanen, hadden op dat vlak al enige kennis 

verworven (denk maar aan de tempel van Stonehenge). Zelfs de christelijke leer vormde geen 

bedreiging voor de astrologie: ze raakten zelfs in elkaar vervlochten. 

Tot ver in de middeleeuwen deed de sterrenleer haar invloed gelden. Door de opgang van de exacte 

wetenschappen (natuurkunde, geneeskunde, sterrenkunde, enz. ...) in de 17de eeuw, kwam hieraan 

plots een einde. Het idee dat de mens een eenheid vormt met de kosmos werd verlaten voor de 

gedachte dat de mens bestemd was om de Aarde, vooral door middel van zijn ratio (verstand) te 

beheersen. De astronomie maakt zich los van de astrologie op bijna hetzelfde ogenblik als de 

geneeskunde, de chemie en de biologie zich losmaken van de alchemie. Omdat daarenboven in de 

astrologie en in de alchemie terzelfdertijd zoveel charlatans aan het werk zijn, werden zij meer en meer 

naar het terrein van het bijgeloof verwezen, waar we tot op de dag van vandaag de gevolgen van 

ondervinden. 

Hoewel de astrologie nooit helemaal verdwenen is, duurt het toch bijna tot het begin van deze eeuw, 

vooraleer we van een heropbloei kunnen spreken. Het feit dat meer en meer individuen vaststellen 

dat de exacte wetenschappen, hoe waardevol ze ook zijn, de mens te weinig als totaliteit zien ( zie ook 

de opgang van de alternatieve geneeswijzen), en hem vervreemd hebben van de kosmos waarin hij 

leeft, heeft de weg naar de astrologie opnieuw geopend. 

 

Hoe werkt astrologie ? 
 

Ook daarover bestaan verschillende standpunten. Sommige astrologen gaan ervan uit dat van de 

planeten een daadwerkelijke uitstraling of trilling uitgaat. Dit is tot op zekere hoogte merkbaar. We 

weten dat Zonder de stralen van de Zon er geen leven op aarde mogelijk zou zijn, en dat de 

aantrekkingskracht van de Maan eb en vloed veroorzaakt. Moeilijker wordt het om waarneembare 

stralingen of trillingen van de verder gelegen planeten (vb. Uranus) aan te tonen. 

In een andere opvatting ziet men de planeten meer als ‘symbolen’, die ons leven weerspiegelen, 

Zonder dat er daarbij werkelijk trillingen of stralen hoeven vrij te komen. Deze theorie geeft de mens 

wat meer ruimte voor een vrije ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Ze sluit ook beter aan bij 

opvattingen van grote denkers zoals vb. C.G.Jung. 

Welke zienswijze nu de juiste is, is nog niet bewezen. Het belangrijkste is, dát astrologie daadwerkelijk 

blijkt te werken en een niet meer te ontkennen eigen waarde heeft.  
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Doel van de cursus 
 

De bedoeling van deze cursus is om je vertrouwd te maken met de astrologische taal, de symbolen, en 

te leren hoe je een geboortehoroscoop maakt. In het begin is het wijs om je vooral bezig te houden 

met je eigen horoscoop, of met die van mensen die je heel goed kent. Op die manier leer je het meest. 

Een voorwaarde is dan wel dat je absoluut eerlijk bent tegenover jezelf.  

Je zal merken dat de eigenlijke interpretatie iets is waar je geleidelijk aan vorderingen in maakt. Aan 

astrologie kan je de rest van je leven plezier beleven. Het is immers een middel om een beter inzicht 

te verwerven in jezelf en in de anderen. Astrologie geeft je ook de mogelijkheid om, wat je in aanleg 

bent, te overstijgen. Je mag namelijk nooit vergeten, dat de sterren neigen maar niet dwingen.  

 

Deontologie (plichten van de astroloog) 
 

Als beginnend astroloog, zou je een aantal regels moeten in acht nemen, waarvan ik de belangrijkste 

hier even opsom: 

 maak in principe geen horoscoop van iemand, van wie je geen toestemming hebt gevraagd 

 probeer zo objectief mogelijk te zijn 

 als je twijfelt aan een interpretatie, houd ze dan voor jezelf 

 vermijd sensatie, doe geen noodlotsvoorspellingen 

 voorspel nooit de dood1 van de klant of diens kinderen  

 houd steeds het doel voor ogen: een horoscoop dient om iemand te helpen inzicht te krijgen 

in zichzelf en zijn situatie  

 durf te erkennen dat ook jij je kan vergissen 

  

       

  

 
 1 astrologen kunnen de dood niet voorspellen. En zelfs al zouden ze het kunnen, dan nog horen 

ze zo’n informatie niet te delen. Het leven moet geleefd worden. De dood voorspellen is 

iemand al ten dode opschrijven en hem de rest van zijn leven ontzeggen. Dat is een ethische 

moord en misbruik van informatie. Daar dient astrologie niet voor. 
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HOROSCOOPBEREKENING 
 

Wat is een horoscoop ? 
 

Het woord ‘horoscoop’ komt uit het Grieks, en betekent letterlijk: ‘het uur dat gezien wordt’. Een 

horoscoop is een afbeelding, in de vorm van een cirkel, waarin we de planeten plaatsen, zoals ze 

stonden op het moment waarvoor we de berekening hebben gemaakt. We moeten dus eerst een 

berekening maken, vooraleer we aan de tekening kunnen beginnen. Een ander woord voor horoscoop 

is: ‘kaart’. Vaak wordt met horoscoop ook bedoeld: de interpretatie of de duiding van de kaart. 

Er bestaan verschillende soorten horoscopen. Enkele voorbeelden: 

 een geboortehoroscoop of radix: dit is de kaart die we opstellen voor het moment van 

geboorte (meestal van een persoon, maar het kan net zo goed gebruikt worden voor de 

"geboorte" van een eigen zaak of vennootschap, voor het ontstaan van een land zoals België 

enz...). In deze cursus houden we ons uitsluitend bezig met geboortehoroscopen (radix). 

 

 een Zonnehoroscoop of solaar: dit is de kaart die we opstellen om te weten te komen wat er 

ons in een bepaald jaar te wachten staat (wordt berekend voor het moment dat de Zon de 

exacte positie inneemt van het geboorteuur, maar voor de plaats waar we op dat ogenblik 

verblijven). Een gelijkaardige berekening kan ook voor de Maan worden berekend (lunaar). 

 

 samengestelde horoscoop of composiethoroscoop of synastrie: van twee horoscopen maakt 

men a.h.w. een gemiddelde. Vindt vooral toepassing in de synastrie, of vergelijkende 

astrologie (meestal gebruikt om te zien of twee mensen bij elkaar passen of juist niet, welke 

de mogelijkheden zijn, de moeilijkheden). Niet te verwarren met de dubbele tekening: dan 

leggen we twee horoscopen op elkaar om te zien waar de planeten van de ene in de kaart van 

de andere staan (zegt iets over waarin we met elkaar verbonden zijn). 

 

 uurhoek: dit is de kaart die men opstelt om een direct probleem op te lossen (vb. koop ik dit 

huis?). Men maakt de horoscoop voor het moment dat de vraag a.h.w. geboren wordt. 

Uurhoekastrologie is echter een zeer aparte afdeling in de astrologie en ze heeft eigen 

interpretatieregels. 

 

 

Berekening van de geboortehoroscoop 

 

Voor de berekening van een horoscoop verwijs ik naar internet en meer specifiek, de website 

www.astro.com, of naar Astroscoop, een speciaal software programma voor astrologen, waarmee je 

verschillende kaarten (zie boven) kan maken.  

Vroeger werden horoscopen met de hand uitgerekend. Dat vergde veel tijd. Gelukkig hoeven we dat 

niet meer te doen dankzij de komst van de computer. In de Powerpoint bij deze cursus zit een stap-

voor-stap-handleiding om zelf een horoscoop te maken op het internet. Zo kan je er snel zelf aan 

beginnen.  

http://www.astro.com/
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BOUWBLOK 1: DE PLANETEN 
 

De planeten zijn de hoofdrolspelers van een kaart. Ze staan voor welbepaalde facetten van de 

persoonlijkheid. De stand van de planeten in een geboortehoroscoop laat ons dus toe het individuele 

karakterpatroon van een persoon te ontdekken. Iedere planeet heeft zijn specifieke betekenis en 

inhoud. De plaats (het huis) waar een planeet staat zegt op welk levensterrein hij werkt. Het teken 

waarin de planeet staat geeft aan hoe hij te werk gaat, hoe de inhoud van de planeet wordt uitgedrukt. 

Samengevat kunnen we stellen dat een planeet staat voor een psychologische inhoud (WAT), een 

teken voor de manier waarop iets functioneert (HOE), en een huis voor de omstandigheden (WAAR).  

Er zijn vandaag tien planeten gekend: de Zon, de Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, 

Uranus, Neptunus en Pluto. Recent, dat wil zeggen in 1976, is een 11de planeet ontdekt, Cheiron. Hij 

behoort niet tot de klassieke planeten, maar hij wordt ook niet direct opzij geschoven. Omdat we nog 

niet genoeg kennen over de werking van Cheiron en omdat substantieel onderzoek naar deze kleine 

planeet nog bezig is, volstaat het in deze basiscursus om van deze planeet gehoord te hebben. We 

gaan hier nu niet verder op in.   

Traditioneel delen we de planeten op in twee groepen: de persoonlijke planeten en de generatie- of 

transsaturnale planeten. De indeling ziet er als volgt uit:  

 de persoonlijke planeten: Zon, de Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus 

 de transsaturnale (letterlijk: ‘voorbij Saturnus’) planeten: Uranus, Neptunus en Pluto 

Maar tegenwoordig spreken we ook wel van 3 groepen.  

 De eerste groep omvat de Zon, de Maan, Mercurius, Venus en Mars. We noemen ze eveneens 

de persoonlijke planeten. Ze hebben een directere en meer individuele uitwerking.  

 

 De tweede groep met Jupiter en Saturnus noemen we de sociale planeten. Ze zijn trager dan 
de persoonlijke planeten en blijven langer in 1 teken. Ze staan voor processen van 
aanpassingen aan grotere sociale thema’s, kansen en tendenzen. 

 
 De laatste groep is dan de groep van de generatieplaneten, de buitenste planeten of 

collectieve planeten. Het gaat om Uranus, Neptunus en Pluto (ook mysterieplaneten 

genoemd). Ze hebben ongetwijfeld invloed op het individu, en hebben tegelijk een sterke 

werking op het collectieve (op het gedrag van de mensheid als geheel, op groepen, op het 

wereldgebeuren).  

 

De ontdekking van deze planeten is van recente datum vergeleken met de andere, die reeds 

van bij het ontstaan van de astrologie bekend waren, en er is een wezenlijk verband te leggen 

met wat er in de wereld toen omging. Uranus werd ontdekt in 1781 (Amerikaanse 

vrijheidsstrijd en Franse revolutie), Neptunus in 1846 (Marx schrijft zijn Communistisch 

Manifest in 1848, in Amerika wordt de afschaffing van de slavernij uiteindelijk de inzet van de 

burgeroorlog, ook elders is er sprake van heropleving van geestelijke bewegingen) en Pluto in 

1930 (de grote beurscrash, een nieuwe wereldorde in opmars: nazisme, gevolgd door W.O. II).  
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DE ZON  
Kernwoord:  ESSENTIE, WEZEN 

De Zon is naar sterrenkundige begrippen geen planeet, maar een ster. Zonder de Zon zou er geen leven 

mogelijk zijn op aarde. Haar astrologische betekenis is dan ook niet gering. De Zon heeft te maken met 

wie we in wezen zijn, met de essentie van ons ik. Ze staat voor de rol die we in dit leven te spelen 

hebben, en het elan waarmee we dat levensdoel zullen nastreven.   

Dus geeft de Zon in de horoscoop aanwijzingen over vitaliteit, levenskracht, zelfexpressie, levenswil, 

integriteit, autoriteit, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. 

 

DE MAAN  
Kernwoord: GEVOEL 

Zoals de Maan het licht van de Zon opvangt en weerspiegelt, laat de astrologische Maan zien hoe we 

indrukken en prikkels van buiten ons opvangen, en hoe we er ongeremd op reageren. De Maan staat 

voor gevoel, bescherming, plooibaarheid (of het gebrek eraan) en mate van ontvankelijkheid. 

Vandaar dat de Maan in de horoscoop aanwijzingen geeft over: iemands vermogen om relaties aan te 

gaan, het onderbewustzijn, herinneringen, instinctieve leerprocessen (vanuit het gevoel), het 

veranderlijke, moederschap en vruchtbaarheid, geborgenheid, suggestiviteit, verbeelding en 

hallucinatie.  

Als we ons onzeker voelen, vallen we haast altijd terug op onze emoties en dus: ‘maangedrag’ in plaats 

van dat we ons wezen (de Zon) aan bod laten komen.  

 

MERCURIUS  
Kernwoord: VERSTAND, COMMUNICATIE 

Mercurius is de eerste sterrenkundige planeet in het rijtje. Zijn naam kreeg hij van de gelijknamige 

Romeinse God, die als boodschapper tussen de goden fungeerde. 

Mercurius staat voor het vermogen om middelen en methodes van communicatie en gedachten aan 

te wenden. Hij staat voor het praktische verstand. 

In een horoscoop geeft Mercurius aanwijzingen over: het (praktisch) denkvermogen op zich, het 

spreek- en schrijfvermogen, leergierigheid, geheugen, analyse, bemiddeling, diplomatie, handel en 

talen. 

 

VENUS  
Kernwoord: APPRECIATIE     

Venus is de volgende planeet in het zonnestelsel. Haar naam ontleent ze aan de Romeinse godin van 

de schoonheid en de liefde. (De verbanden die gelegd worden tussen de planeten en de mythologie 

zijn eerder symbolisch, en mogen wel niet beschouwd worden als een letterlijke beschrijving van de 

planeet).   
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Venus staat voor het appreciatievermogen van alles wat het leven comfortabeler of mooier maakt. 

Venus staat ook voor realiseren: wat Mars in gang zet, werkt Venus af. 

Aldus geeft Venus in een horoscoop aanwijzingen over: de waardering voor geld en bezit (als middel 

tot comfort) drang naar luxe, de behoefte aan en het streven naar harmonie in de omgang met 

anderen, disharmonie, slordigheid, romantiek, zinnelijke liefde, schoonheidsgevoel of wansmaak, 

levensgenot en aanleg voor kunst. 

Venus (passief, introvert) is de tegenhanger van Mars (actief, extravert). 

 

MARS  
Kernwoord: INITIATIEF 

De planeet Mars werd genoemd naar de gelijknamige Romeinse oorlogsgod, ook de god van de 

ridderlijkheid. 

Mars staat voor iemands initiatief, voor zijn dadendrang en ambitie. In de horoscoop geeft Mars 

aanwijzingen over: energie, moed, doorzettingsvermogen (eerder fysiek: doorzettingsvermogen met 

een morele dimensie valt onder Saturnus), actie, opwinding, edelmoedigheid, maar ook over 

agressiviteit, ongedisciplineerde kracht, geweld, woede, passie, drift, veroveren, techniek en 

handigheid. 

 

JUPITER  
Kernwoord: ENTHOUSIASME 

Opnieuw is de naam van de planeet afgeleid van de Romeinse mythologie. Jupiter is niemand minder 

dan de oppergod. Deze betekenis is echter niet overgenomen in de astrologie. 

Zowel Jupiter als Saturnus hebben te maken met onze (morele) motivatie. Bij Jupiter ondervinden we 

hoofdzakelijk de aangename kanten van datgene wat ons motiveert, bij Saturnus ervaren we eerder 

de beperkende factoren die leiden tot (morele) motivatie.  

Jupiter staat voor ons enthousiasme in datgene wat ons in staat stelt onszelf te ontdekken en te 

motiveren, of eenvoudiger gezegd: hij laat de prettige kanten zien van onze groei als persoon. 

(Daarmee wordt dan bedoeld, dat we meester blijven van onze eigen groei: we hoeven ons aan niets 

of niemand te onderwerpen). Vandaar dat in de traditionele astrologie Jupiter onveranderlijk als de 

grote weldoener is beschouwd. Toch kan zijn werking, hoewel aangenaam, uiteindelijk verwoestend 

zijn (vb. bij verkwisting of overdrijving). 

In een horoscoop geeft Jupiter aanduidingen over: fortuin, kans, geluk, rijkdom, (over)gewicht, 

populariteit, grootmoedigheid, breeddenkendheid, hoger denken, geloof, religie, filosofie, spirituele 

inspiratie, maar ook over zelfvoldaanheid, dweepzucht, fanatisme, verkwisting. 
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SATURNUS 
Kernwoord: WIJSHEID 

De planeet Saturnus dankt zijn naam aan de gelijknamige Romeinse god van de Tijd (cycli). 

Saturnus staat voor de maturiteit, wijsheid en stabiliteit van onze morele motivatie. Hij laat zien hoe 

we ons in ons groeiproces moeten onderwerpen aan wat ons op moreel vlak opgelegd wordt. Omdat 

dit meestal een pijnlijk proces is, beschouwde de traditionele astrologie Saturnus als de grote 

boosdoener. Ook dat moet flink genuanceerd worden. 

In een horoscoop geeft Saturnus aanduidingen over factoren en resultaten van (morele) onderwerping 

(op het individuele vlak bekeken) nl. wijsheid, stabiliteit, het geweten, wetten en orde, plichtsbesef, 

volharding, concentratie, betrouwbaarheid, voorzichtigheid, gereserveerdheid, bezorgdheid, maar 

ook: kilheid, ontgoocheling, ontevredenheid, ontmoediging, pessimisme, verraad en verscheurdheid.  

Saturnus geeft ook inzicht in ziekten, lijden en angst. Deze fenomenen moeten we dan niet gaan 

bekijken als uitingen van het noodlot, maar als kansen tot zelfverandering. Hij leert ons hoe we met 

beperkingen kunnen omgaan. 

 

URANUS  
Kernwoord: ONAFHANKELIJKHEID 

De naam van deze planeet komt uit de Griekse mythologie: Uranus was de verpersoonlijking van de 

Hemelen. Meteen wordt ook aangegeven dat deze planeet, in vergelijking met de voorgaande, een 

extra dimensie heeft (zie: mysterieplaneten). 

Uranus staat voor het vermogen om op een plotse en radicale wijze te breken met het verleden of met 

hetgeen algemeen aanvaard wordt in de maatschappij en legt aldus de basis voor fundamenteel 

(ver)nieuwe(nde) ervaringen en maatschappelijke opvattingen. Hij verscherpt het bewustzijn en opent 

nieuwe perspectieven. 

In een horoscoop geeft Uranus aanduidingen over: genialiteit, originaliteit, inventiviteit, intuïtie, 

broederschap, revolte, radicaliteit, anarchie (verzet tegen de gevestigde orde), impulsiviteit, 

onafhankelijkheid (tegenover de heersende moraal en normen), irrationaliteit, wreedheid, 

eigenzinnigheid, nervositeit en onverantwoordelijkheid. 

Op het collectieve vlak heeft Uranus te maken met opstanden en rellen, waarbij geweld niet wordt 

geschuwd, maar die vaak de stoot geven tot grote radicale vernieuwingen. Zijn ontdekking viel dan 

ook praktisch samen met de Amerikaanse en Franse revolutie. 

De werking van Uranus (beheerst de elektriciteit en de atoomsplitsing) is hevig, plots en onverwacht. 

 

  



 Kennismaken met de Astrologie | © 2020 Adara 9 
 

NEPTUNUS  
Kernwoord: (sociale) VERPLICHTINGEN 

Ook Neptunus ontleent zijn naam aan de Romeinse god, die heerser was over de zeeën (als symbool 

voor het ontstaan van het leven). 

Neptunus staat voor het vermogen om ons als individu weg te cijferen door ons te onderwerpen aan 

datgene wat de maatschappij, als geheel, van ons verwacht. Hij laat zien, hoe we omgaan met sociale 

dwang en verplichtingen, en hoe we ons daar psychologisch aan aanpassen. Hier betalen we de prijs 

aan de gemeenschap ten koste van onze individualiteit, en dikwijls voelen we ons daar niet goed bij. 

Vandaar dat aan Neptunus vaak een verwarrende en vormvervagende werking wordt toegeschreven. 

In de horoscoop geeft Neptunus inlichtingen over: sociale gevoeligheid, intuïtie (cf. het lot van de 

mensheid), naastenliefde, opofferingszin, grote visioenen, idealisering, gemoedsstemmingen, extase, 

voorstellingsvermogen, fijngevoeligheid, fantasie (vandaar ook: fotografie, film), verlossing, mystiek, 

verwarring, marginaliteit, illusie, hallucinatie, verslaving (als vlucht uit de groep of de maatschappij) en 

escapisme.  

De werking van Neptunus op het collectieve vlak is geheimzinnig en subtiel (niet zoals Uranus), al 

kunnen de gevolgen ook behoorlijk brutaal zijn (denk aan de gevolgen van het communisme en van de 

Amerikaanse burgeroorlog). Zijn ontdekking valt samen met een periode van religieuze opleving en 

maatschappelijke idealen (geboorte van de communistische theorie). 

Neptunus zegt iets over de plaats die we innemen binnen de collectiviteit. 

 

PLUTO  
Kernwoord: OBSESSIE  

Ook de laatste planeet heeft zijn naam ontleend aan de mythologie: het is de God van de onderwereld.  

Deze planeet brengt het ‘ik’ in contact met de totaliteit van het zijn. Omdat zijn werking meedogenloos 

is (maar rechtvaardig) voelen we ons verstrikt in iets wat ons begrip te boven gaat, en terzelfdertijd 

worden we gedwongen ermee om te gaan (vandaar het kernwoord: obsessie). Pluto staat voor ons 

vermogen om iets te doen met alles wat ons (of anderen) transformeert (grondig overhoop haalt).  

In een horoscoop geeft Pluto aanwijzingen over: de bereidheid tot opruimen van wat dood is (oude 

ideeën), het verwerven van fundamentele inzichten in onszelf en de collectiviteit, immense krachten, 

wedergeboorte, maar ook: chaos, verwoesting, dood, hypnose (als het overbrengen van onze wil om 

anderen te beïnvloeden), en propaganda (in dezelfde betekenis als hypnose). De plaatsing van Pluto 

in de huizen geeft het levensgebied aan waar we onszelf het meest in onderschatten en overschatten. 

Uranus is de planeet die de stoot geeft tot de omwenteling, door het bestaande aan te vallen en Pluto 

voltooit de revolutie door een nieuwe orde te installeren. De ontdekking van Pluto viel dan ook samen 

met gebeurtenissen die tot een nieuwe wereldorde hebben geleid (de grote beurscrash, nazisme en 

W.O. II). 

Pluto staat voor het vermogen om iets te doen met wat onszelf of de anderen grondig verandert, 

transformeert. Hij zegt iets over de plaats die we innemen binnen de collectiviteit. 
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CHEIRON  
Kernwoord: GEWONDE GENEZER  

In de Griekse mythologie werd Cheiron verstoten door zijn beide ouders. Toch werd hij alsnog een 

wijze genezer en leraar. Zijn dramatische levensverhaal bevat een kritisch moment. Hij werd gewond 

door een giftige pijl. Die wonde kon hij niet genezen, ondanks zijn eigen kunde.  

De planeet Cheiron ontleent zijn kracht aan deze mythische figuur. Hij kan staan voor pijnlijke 

ervaringen of emotionele of fysieke wonden zoals verlatingsangst of bindingsangst, de plek in onszelf 

waar we het meest gevoelig voor zijn. En waar we het door toedoen van de omstandigheden moeilijk 

mee hebben om de conventionele wegen naar oplossingen te vinden. Waar Cheiron is, moeten we 

soms kiezen voor een omslachtig of eigenwijs pad naar verlichting van onze aanhoudende pijn.  

Vaak spelen we zelf de ‘genezer’, vanuit ons vermogen van empathie voor de ervaringen van anderen, 

die we op onze beurt in onszelf (h)erkennen. We worden gedreven om te helpen of minstens begrip 

en empathie te tonen.  

 

PLANEET ALS HEERSER VAN EEN TEKEN 
 

Zowel bij de beschrijving van de sterrentekens als bij het hoofdstuk over de huizen is reeds melding 

gemaakt van het feit dat elke planeet Heerser is van een of twee tekens. Wanneer nu een planeet in 

de geboortekaart in zijn eigen teken staat, is de werking totaal anders dan wanneer hij in het 

tegenoverliggende teken staat. Even overlopen: 

 

 ZON is Heer van LEEUW/tegenoverliggende teken: WATERMAN 

 MAAN is Heer van KREEFT/ tegenover: STEENBOK 

 MERCURIUS is Heer van TWEELINGEN en MAAGD/tegenover: SCHUTTER en VISSEN 

 VENUS is Heer van STIER en WEEGSCHAAL/tegenover: SCHORPIOEN en RAM 

 MARS is Heer van RAM/tegenover: WEEGSCHAAL 

 JUPITER is Heer van BOOGSCHUTTER/tegenover: TWEELINGEN 

 SATURNUS is Heer van STEENBOK/tegenover: KREEFT 

 URANUS is Heer van WATERMAN/tegenover: LEEUW 

 NEPTUNUS is Heer van VISSEN/tegenover: MAAGD 

 PLUTO is Heer van SCHORPIOEN/tegenover: STIER 

 

Als in een horoscoop de planeet geplaatst is in het teken waarvan hij Heerser is, dan werkt de planeet 

optimaal, omdat hij met dat sterrenteken de meeste affiniteiten heeft. Omgekeerd, is het ook zo dat, 

wanneer de planeet in het tegenoverliggende sterrenteken is geplaatst van dat waarvan hij heerser is 

(vb. Saturnus in de Kreeft), de werking tegengesteld is aan zijn eigen specifieke aard (zie vb.: Saturnus 

veronderstelt een zekere zakelijkheid, die vreemd is aan de gevoelige en verzorgende Kreeft). In dat 

geval zeggen we dat de planeet in vernietiging staat: zijn werking is dan veeleer problematisch. 
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BOUWBLOK 2: DE TEKENS 
 

 

DE TEKENS: BELANGRIJKSTE INDIVIDUELE KENMERKEN 
 

Laten we eerst duidelijk stellen dat er geen ‘goede’ of ‘slechte’, ‘primitieve’ of ‘geëvolueerde’ tekens 

bestaan. Bij de studie van de sterrentekens zou je verkeerdelijk de indruk kunnen krijgen dat het beter 

is om Vissen te zijn, dan zeg maar een Ram. Niets is minder waar: alles hangt af van het 

ontwikkelingsniveau van de persoon van wie we een horoscoop maken. Zo kan iemand, geboren onder 

het teken Ram, een persoon zijn met veel meer maturiteit, dan iemand geboren onder het teken 

Vissen. 

 

RAM of ARIES (20 maart tot 18 april) Heerser: MARS   
 

Kernwoord: ACTIE (ASPIRATIE) 

Ideaalbeeld: HOOP 

 - Hoofdteken (ambitieus, laat zich leiden door de feiten) 

 - Vuurteken (individualistisch) 

 - Positief (extravert, actief) 

 

Ram staat letterlijk en figuurlijk voor het begin, de eerste stappen in het leven. Hij de aanvoerder van 

de dierenriem. En deze interessante figuur is zich daar wel degelijk bewust van. Een mooi beeld om 

voor ogen te houden bij het Ram-type is dat van een kind dat de wereld ontdekt. Hij heeft immers 

behoefte aan ruimte en beweging, is nieuwsgierig en avontuurlijk. Daarbij gaat hij heel impulsief en 

onbezonnen te werk. Hij denkt niet na over het hoe en waarom, laat staan over de gevolgen van zijn 

daden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij vaak zijn hoofd stoot, want deze manier van doen kan 

tot spectaculaire vergissingen leiden. 

Rammen komen energiek en zelfzeker over. Op hun best zijn ze in staat het zelfvertrouwen in anderen 

op te wekken, en een uitstekende gids te zijn voor hun medemens. Toch komt het niet in hun hoofd 

op, dat iets wat tegen hun eigen opvattingen indruist, ook maar enige waarde kan hebben. Ze zijn nog 

zozeer met hun eigen bestaan bezig, dat ze geen oog hebben voor het feit dat ze een deel zijn van een 

groter geheel.  

Een Ram is direct, ongeduldig, strijdlustig, maar ook ondernemend, wilskrachtig en optimistisch. Zijn 

antwoord op een probleem is: actie, en wel in die mate dat hij daarbij wel eens over zijn eigen voeten 

struikelt.   

Hij voelt zich absoluut niet aangetrokken tot filosofische synthesen of lange-termijn-planning en is ook 

helemaal niet sociaal geconditioneerd. 

Een Ram is nooit achterbaks, berekend of oneerlijk. Hij komt heel direct voor zijn mening uit, wat hem 

niet altijd in dank wordt afgenomen. Men vindt hem daarom wel eens ongevoelig of harteloos, terwijl 

dat eigenlijk niet het probleem is van de Ram, maar van degenen die zijn psychologie niet goed 

begrijpen. 



 Kennismaken met de Astrologie | © 2020 Adara 12 
 

Ram verstaat de kunst andere mensen voor zijn ideeën te winnen en ook om ze te commanderen. Van 

sociale conventies trekt hij zich niet veel aan. Al deze eigenschappen maken van hem: een pionier, een 

leider. Of hij werkelijk een goede leider zal zijn heeft alles te maken met het ontwikkelingsniveau van 

zijn persoonlijkheid. 

Fysiologie: lange gespierde gestalte, strakke lichaamshouding, sterk beendergestel. Ovaal gelaat, 

frisse, rode gelaatskleur, markante trekken, doordringende blik, gewelfd voorhoofd. 

Anatomie: in de anatomie wordt Ram geassocieerd met het hoofd (schedel, spieren, het cerebro-

spinale zenuwstelsel, de grote hersenen, ogen, tanden enz. ...). 

 

STIER of TAURUS (19 april tot 20 mei) Heerser: VENUS 
 

Kernwoord: ZEKERHEID (INTEGRATIE) 

Ideaalbeeld: VREDE 

 

 - Vast teken (principieel, vasthoudend) 

 - Aardeteken (praktische zelfverwezenlijking) 

 - Negatief (introvert, ontvankelijk). 

 

Zoal Ram het nog primitieve vuur vertegenwoordigt, staat Stier voor de nog primitieve aarde. Stier is 

aarde in haar meest tastbare vorm, en is daarom bij uitstek het sterrenteken van de zintuiglijke 

waarnemingen. Als eerste vaste teken heeft het ook een uitgesproken behoefte aan een praktische, 

alledaagse zekerheid in zijn bestaan. Daarom vertrouwt hij zo sterk op het zintuiglijke, dat hij begrijpt 

en waar hij zich veilig in voelt. En daarom ook beangstigt het ongrijpbare hem zo. Als gevolg heeft hij 

zo'n sterke behoefte aan bezittingen (geld, land een huis, kortom: alles wat van waarde is), omdat deze 

hem de nodige materiële zekerheid verschaffen. Hij is dus niet echt bezitterig of gierig, maar hij heeft 

have en goed nodig om zich veilig te voelen. 

Stier is zeer taai en vasthoudend, en kan – hoewel hij een beetje traag is – maar moeilijk ‘niksen’. Hij 

heeft de neiging zich zo te forceren, dat complete uitputting erop volgt. Wanneer hij erin slaagt zijn 

energie goed te kanaliseren, is de Stier van onschatbare waarde voor zijn medemensen. Hij realiseert 

immers projecten. Hij leeft trouwens niet echt, wanneer hij zich niet nuttig kan voelen. Dan riskeert hij 

gemakzuchtig te worden, of houdt hij zich met triviale zaken bezig.  

De Stier heeft het ook absoluut nodig geapprecieerd te worden en verlangt oprechte affectie. Over het 

algemeen is hij vriendelijk, gereserveerd en ernstig, en zal hij zijn stille verlangens lang onderdrukken. 

Maar wie de trotse Stier kwetst in zijn waardigheid, kan zich verwachten aan een explosie van woede 

en razernij. 

Als vast teken, en met zijn uitgesproken behoefte aan zekerheid, laat hij zich moeilijk overreden. Dat 

maakt hem soms koppig en eigenwijs, en hij kan zijn ongelijk niet goed toegeven. 

Als aardeteken heeft hij ook een grote binding met de natuur. Tot slot staat Stier zeer sterk onder de 

invloed van de planeet Venus. Daardoor is hij esthetisch ingesteld en houdt hij van de mooie en 

aangename dingen die het leven te bieden heeft.  

Fysiologie: klein en gedrongen uiterlijk, volle gelaatstrekken, zachte, vriendelijke blik, breed maar geen 

hoog voorhoofd, volle lippen, sterk ontwikkelde nek. 



 Kennismaken met de Astrologie | © 2020 Adara 13 
 

Anatomie: Stier beheerst de nek (hals, keel, strottenhoofd, amandelen, stembanden, schildklier), de 

kleine hersenen en de oren. 

 

TWEELINGEN of GEMINI (21 mei tot 20 juni) - Heerser: MERCURIUS 
 

Kernwoord: VARIATIE (ANIMATIE)  

Ideaalbeeld: VREUGDE 

 

 - Beweeglijk Teken (humanistisch, veranderlijk) 

 - Luchtteken (rationeel ingesteld, onzeker) 

 - Positief (extravert, actief) 

 

Tweelingen is het eerste Luchtteken. Lucht is bijna synoniem voor intellect. Daarom is het teken 

Tweelingen ook voortdurend bezig zoveel mogelijk kennis te vergaren. Dat doet het vanuit een 

fundamentele onzekerheid, die zo typerend is voor de Luchttekens.  

Omdat Tweelingen over alles iets willen weten, en van het ene naar het andere hollen, blijft hun 

vergaarde kennis zeer oppervlakkig. Daarbij zijn ze ook nog een beweeglijk teken en hun 

veranderlijkheid draagt ook niet bepaald bij tot stabiliteit en diepgang.  

Bovendien zijn Tweelingen een duaal teken (een tweeling, in de dagelijkse betekenis van het woord, 

bestaat uit twee personen). Dat levert problemen op voor hun medemensen, die uit die complexe 

persoonlijkheidsstructuur maar moeilijk wijs raken. Maar dat geldt evenzeer voor de Tweelingen zelf: 

Gemini kent zichzelf niet, en is voortdurend op zoek naar zijn wederhelft. Wat hij over zichzelf weet, 

verbergt hij achter een spraakwaterval en geestige grapjes. Het zijn overigens, op het gebied van 

communicatie zeer getalenteerde mensen. Tweelingen zijn ook dol op spelletjes en houden ervan om 

te zien hoe ver ze daarin kunnen gaan. Ze voeren voortdurend stukjes theater op, en het gevaar is niet 

ondenkbeeldig, dat ze zelf het onderscheid niet meer kunnen maken tussen de realiteit en hun 

hersenspinsels. Tweelingen die verkiezen een negatieve beleving aan hun sterrenteken te geven, 

kunnen dan ook gevaarlijke manipulators, bedriegers en leugenaars zijn. Een goede Tweeling 

daarentegen is zeer aangenaam gezelschap. Met zijn flitsende en humoristische geest houdt hij de 

aandacht vast. Hij weet zijn medemensen voor zich te winnen door een persoonlijk beroep te doen op 

hen, en slaagt er ook in ze beter bewust te maken van hun eigen wensen. Tweelingen zijn taal- en 

mediavaardig, vaak goede schrijvers, onderhandelaars en verkopers. 

Tweelingen hebben een grote kennissenkring. Ook daarin zijn de contacten eerder oppervlakkig, 

omdat het voor hen belangrijker is deel te hebben aan de activiteiten van andere mensen, dan 

exclusieve relaties met hen aan te gaan. Omdat ze zo innemend zijn, kunnen die anderen ten onrechte 

denken een intieme vriend te hebben gevonden, maar zo zijn Tweelingen nu eenmaal niet. Bovendien 

hebben ze ook een afkeer, van alles wat hun in hun vrijheid beperkt. Nieuwe stimulansen vinden voor 

de geest, dat is het wat hen voortdurend bezig houdt. 

Fysiologie: middelgroot en beweeglijk uiterlijk. Ovaalvormig gezicht, observerende en beweeglijke 

blik, ietwat scherpe neus, smalle lippen en lichtjes naar voor stekende kin. 

Anatomie: Tweelingen beheerst de schouders, armen, de handen. Maar vooral de longen, de 

luchtwegen en de zenuwen in het algemeen. 
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KREEFT of CANCER (21 juni tot 22 juli) Heerser: MAAN 
 

Kernwoord: ONTVANKELIJKHEID (EXPANSIE: verruiming door alles te absorberen) 

Ideaalbeeld: LANKMOEDIGHEID (LIJDZAAMHEID) 

 

 - Hoofdteken (behoefte aan uitdaging, laat zich leiden door de feiten) 

 - Waterteken (intuïtief, ervaart het bestaan als een totaliteit) 

 - Negatief (introvert, ontvankelijk) 

 

Zoals Ram het eerste Vuurteken is, Stier het eerste Aardeteken, Tweelingen het eerste Luchtteken, en 

Kreeft het eerste Waterteken. Alle vier hebben ze gemeenschappelijk, dat ze voor een nog niet zeer 

bewust ego staan (daarmee zullen we bij de vier volgende tekens te maken hebben, nl. Leeuw tot en 

met Schorpioen). 

Verder is Kreeft het tweede Hoofdteken. We zouden kunnen zeggen dat bij de Hoofdtekens het 

initiatief ontwikkeld wordt, dat ze zich een doel zoeken. Bij de Vaste tekens, zien we een andere 

ontwikkelingsfase: hier is men zich bewust van zijn verworvenheden, en wenst ze te behouden. Tot 

slot zullen de Beweeglijke tekens deze verworvenheden kritisch bekijken en alles weer in vraag stellen. 

Laten we nu weer terugkeren naar de Kreeft. De combinatie van Waterteken (dat staat voor intuïtie 

en emotionaliteit) en de eerder introverte houding tegenover het leven (als kenmerk van de negatieve 

vrouwelijke tekens) samen met het nog niet erg bewuste ego maken van de Kreeft een grote 

ontvanger. Hij absorbeert namelijk de gevoelens van anderen en omdat hij over zo weinig objectiviteit 

beschikt, maakt hij zich die gevoelens eigen. Dat betekent voor hem een zware belasting, en hij verwart 

daardoor vaak zijn eigen realiteit met die van anderen. In het slechtste geval gaat de Kreeft zich dan 

terugtrekken in de pseudo-wereld van zijn eigen fantasieën.  

Hij is zeer vatbaar voor suggestie, gaat dikwijls gebukt onder een schuldgevoel en heeft last van 

wisselende stemmingen.  

Kreeft is ook een dubbel teken (duaal). Dat uit zich aan de ene kant door een zeer sterke behoefte aan 

zekerheid en standvastigheid (als tegengewicht voor zijn onzekerheid, die dan weer voortkomt uit het 

ongenuanceerd opnemen van alle emoties rondom hem) en aan de andere kant door een grote 

behoefte aan verandering, aan opwinding (eigen aan de Hoofdtekens). Komen er geen prikkels van 

buiten af, dan voelt hij zich gemakkelijk tekortgedaan. 

Vanuit die behoefte aan zekerheid valt ook de spreekwoordelijke verzamelwoede van de Kreeft te 

begrijpen. Hij verzamelt alles: in de eerste plaats geld, maar ook mensen, herinneringen en wat men 

maar kan bedenken. 

Vanuit zijn gevoel, en vanuit het besef van de totaliteit van het bestaan, gaat een Kreeft ook 

voortdurend uitleggen wat er nog schort aan de menselijke vooruitgang. Meestal heeft hij ook een 

plan om daar wat aan te doen. Dat maakt hem een goede leraar, soms een ware profeet. 

Door zijn doelgerichtheid en ambitie enerzijds en zijn aanvoelingsvermogen anderzijds, beschikt hij 

zeker over leiderscapaciteiten. Door zijn te grote betrokkenheid riskeert dat voor hem evenwel een 

uitputtende zaak te worden. 

Kreeft neemt het dikwijls op voor de zwaksten en doet dat op een sentimentele manier. Dat verklaart 

ook waarom hij een uitgesproken moederlijk gevoel heeft. Van Kreeften wordt ook vaak gezegd dat ze 

een sterke moederbinding hebben. Wat zeker waar is, is dat ze uitgesproken herinneringen bewaren 
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aan het verleden in het algemeen, en aan hun jeugdjaren in het bijzonder. De ervaringen die ze dan 

hebben opgedaan zijn dan ook dikwijls bepalend voor de rest van hun leven. 

Hoewel Kreeft eerder gereserveerd is en er aan de buitenkant uitziet als een stil water, kan hij wanneer 

hij tegenkanting ondervindt, in een stormachtige zee veranderen. Ook kan hij zeer moeilijk iets 

loslaten. 

Fysiologie: middelgroot, verfijnde gewrichten, niet overdreven gespierd. Vol, rond gezicht, zachte 

gelaatstrekken, bezielde maar wat melancholische blik, brede neus, ronde kin. 

Anatomie: Kreeft beheerst de maag, de borsten, de lichaamsvochten, melk- en traanklieren. 

 

LEEUW of LEO (23 juli tot 22 augustus) Heerser: ZON 
 

Kernwoord: ZELFVERTROUWEN 

Ideaalbeeld: ROEM 

 

 - Vast teken (principieel, vasthoudend) 

 - Vuurteken (individualistisch)  

 - Positief (extravert, actief) 

 

Waar bij de vorige groep van sterrentekens, eerder vanuit een ‘primitief’ bewustzijn werd gereageerd, 

zien we dat de tweede groep zich heel bewust is van zichzelf en het ‘ik’ centraal stelt. Leeuw is daarvan 

ongetwijfeld een perfecte illustratie. 

Leeuwen hebben iets koninklijks. Ze zijn extreem gevoelig voor alles wat hun eigenwaarde bedreigt, 

en ze reageren dan ook onmiddellijk. In het slechtste geval gedragen ze zich als verwende kinderen, 

op zijn best leidt hun drang naar lof tot zeer nobele prestaties. 

Als vast teken laten ze zich leiden door principes en normen. Leeuw heeft de neiging alleen door het 

leven te gaan, los van de anderen, maar als voorbeeld van de waarden die hij zich eigen heeft gemaakt. 

Hij is dan een natuurlijke autoriteit: de leider bij uitstek, of de ultieme magistraat.  

Leeuwen hebben een uitgesproken gevoel voor drama: ze praten niet, maar voeren het woord. En 

wanneer ze iets doen, willen ze gezien worden en verwachten ze applaus. Overigens hoeven ze geen 

moeite te doen om opgemerkt te worden: ze vormen een natuurlijk middelpunt van de belangstelling. 

Zonder deze aandacht kunnen ze ook simpelweg niet bestaan, en kwijnen ze weg (dat kan bv. als ze in 

hun Leeuw-zijn onderdrukt worden). Leeuw staat voor alle manieren van zelfontplooiing en 

scheppende creativiteit.  

Niet dat een Leeuw per se al het werk zelf wil doen: hij beveelt graag en zal veeleer delegeren. Hij is 

ook gesteld op weelde en luxe, en gul met cadeaus. 

Leo is een vurige persoonlijkheid , en menigeen die zijn gebulder over zich heen heeft gekregen, zal dit 

beamen. 

Toch gedraagt een Leeuw zich over het algemeen minzaam en genadig. Valse bescheidenheid is hem 

ook vreemd. Omdat de Leeuw zich wel degelijk bewust is van zijn eigen ik, maar er nog niet genoeg 

inzicht in heeft verworven, kunnen deze eigenschappen, als ze slecht worden gebruikt, tot 

zelfoverschatting leiden (dat hangt weer samen met het ontwikkelingsniveau van de persoon die 

geboren is onder dit teken). Trots wordt dan arrogantie, aanmatigend gedrag en machtswellust.   
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Worden deze eigenschappen wel goed gebruikt, dan hebben we te maken met de geboren leider, de 

koning, wiens bevelen opgevolgd worden, omdat ze de uitdrukking zijn van waardevolle principes en 

normen. 

Fysiologie: eerder groot, indrukwekkend uiterlijk, brede schouders. Grote ogen, rond hoofd met hoog 

gewelfd voorhoofd. Zware wenkbrauwen, krachtige lippen, ‘leeuwenmanen’. 

Anatomie: Leeuw staat voor het hart, de bloedsomloop, de wervelkolom en het ruggenmerg.   

 

MAAGD of VIRGO (23 augustus-22 september) Heerser: MERCURIUS  
 

Kernwoord: NUTTIGHEID (PERFECTIE)   

Ideaalbeeld : ZUIVERHEID 

 

 - Beweeglijk teken (humanistisch, veranderlijk) 

 - Aardeteken (praktische zelfverwezenlijking) 

 - Negatief (introvert, ontvankelijk) 

 

Maagd is een Beweeglijk teken en laat zich leiden door de persoonlijke relaties. Als Aardeteken is Virgo 

ook praktisch. We kunnen dan ook zeggen dat in dit sterrenteken de nuttigheid en de bruikbaarheid 

van de menselijke relaties in wederkerig verband aan de orde zijn. Maagd is dienstbaar: helpt zijn 

medemens, maar aanvaardt ook zijn hulp. Hij is zeer in zijn nopjes, met de taken die hij zichzelf oplegt. 

Op zijn slechtst is Maagd pietluttig, kritisch op een haast destructieve manier en te formeel. In zijn 

relaties met anderen heeft Maagd de neiging, ook al is het met de beste bedoelingen, om hun leven 

tot in het minste detail voor hen te plannen.  

Op zijn best is hij echter de meest attente onder alle sterrentekens: een vriend in nood kan steeds op 

hem rekenen. Hij beschikt over een groot aanpassingsvermogen en is de dienstbaarheid in persoon.  

In principe zijn alle mensen voor hem ook gelijk. Dit wil niet zeggen dat Maagden geen sterke 

sympathieën of antipathieën hebben (daarvoor zijn ze te kritisch), maar dat ze niet zeer onder de 

indruk zijn van hiërarchie en status.  

Maagden zijn verstandsmensen en houden zich vooral bezig met het analyseren van de dingen, die ze 

dan in een classificatiesysteem van eigen ontwerp onderbrengen. Ze ontleden alles tot in het kleinste 

detail. De grote lijn is niet de sterkte van de Maagd, maar zijn zin voor details en zijn opmerkingsgeest 

zijn fenomenaal. Er is weinig dat een Maagd ontgaat.  

Virgo straalt altijd iets zuivers uit. In de omgang kunnen ze zelfs koel en terughoudend zijn, als ze het 

gevoel hebben in die zuiverheid te worden aangetast. Ze zijn over het algemeen ook uitermate ordelijk 

en netjes.  

Maagden zijn ook perfectionisten en leiden dikwijls onder schuldgevoelens, omdat ze het volmaakte 

niet kunnen bereiken. 

Het zijn ook piekeraars: ze maken zich voortdurend zorgen over al dan niet bestaande problemen. 

Virgo is ook intens begaan met zijn gezondheid en is in staat zichzelf ziektes aan te praten. 
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Hun zin voor detail maakt hen ook buitengewoon kritisch. Dat is niet altijd plezierig voor hun omgeving. 

De Maagden zijn ook zo'n beetje de ongelovige Thomassen van de dierenriem: wat niet kan 

aangetoond worden, zullen ze niet geloven. 

Als Aardetype is hun verbondenheid met de (harmonische kanten van de) natuur ook zeer groot. Ze 

hebben dikwijls ‘groene vingers’. 

Fysiologie: middelgroot, eerder slank. Naar beneden hangende schouders, goed ontwikkeld voor-

hoofd, zwakke kin, verstandelijke, nuchtere blik. 

Anatomie: Maagd beheerst de darmen, alvleesklier en het buikvlies. 

 

WEEGSCHAAL (23 september tot 22 oktober) Heerser: VENUS  
 

Kernwoord: EVENWICHT - HARMONIE (GELIJKWAARDIGHEID) 

Ideaalbeeld: SCHOONHEID 

 

 - Hoofdteken (laat zich leiden door de feiten) 

 - Luchtteken (rationeel ingesteld, onzeker) 

 - Positief (extravert) 

 

Weegschaal is een luchtteken en dus rationeel ingesteld. Vanuit een fundamentele onzekerheid levert 

hij een voortdurende psychologische strijd om de twijfels in zichzelf op te lossen of om zijn evenwicht 

te herstellen en te bewaren. Zijn stemmingen gaan van het ene uiterste in het andere, naargelang van 

de situaties (feiten) waarvoor hij zich geplaatst ziet. Libra probeert niet alleen het evenwicht in zichzelf 

te bewaren: zijn grote kracht ligt in het feit dat hij een geboren verzoener is en diplomaat. Hij ziet 

immers de verschillende kanten die aan een zaak zitten en kan zich goed in tegenstrijdige standpunten 

verplaatsen.  

Mede onder de invloed van de planeet Venus (behoefte aan harmonie) zal hij altijd proberen de vrede 

te herstellen, desnoods door de partijen die tegenover elkaar staan allebei gelijk te geven. Men kan 

dan ook de indruk krijgen dat hij dubbelhartig is, of met twee monden praat. Hij zou het niet slecht 

doen als politicus, omdat hij de neiging heeft het op een aangename wijze eens te zijn met iedereen 

die in onmiddellijke omgeving komt. In die zin kan men hem ook opportunisme verwijten. Hij is tevens 

te oppervlakkig in visies voor de lange termijn, maar heeft wel een groot inzicht in korte-termijn-

aangelegenheden. 

In feite is hij ook niet zozeer geïnteresseerd in mensen of principes als zodanig, maar wel in het gewicht 

dat ze in de schaal leggen bij de kwesties die hij in evenwicht wenst te brengen (Hoofdteken). 

Weegschaal mag dan al uitstekend gezelschap zijn, hij is dus niet de trouwe vriend, waar u hem zou 

kunnen voor houden. Hij is wel uitermate charmant. Die charme durft hij ook wel te gebruiken om zijn 

zin te krijgen. Aan de andere kant is hij dan weer zeer stimulerend in mentale contacten. 

Hij apprecieert schoonheid en praal, maar is niet noodzakelijk zelf creatief. Zijn kameleon-achtige aard 

zou het hem moeten mogelijk maken op een efficiënte manier heel wat te realiseren. Toch is het hem 

daar uiteindelijk niet om te doen: hij gaat voortdurend nieuwe verbintenissen aan in de hoop nieuwe 

evenwichten te vinden. 
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Fysiologie: goed geproportioneerd, slank, gracieus, regelmatige en klassieke trekken, fijngetekende 

mond. 

Anatomie: Libra beheerst de lenden, nieren, blaasstreek en huidziekten. 

 

SCHORPIOEN of SCORPIO (23 oktober-21 november) Heerser: PLUTO 
 

Kernwoord: INTENSITEIT (SCHEPPINGSKRACHT) 

Ideaalbeeld: RECHTVAARDIGHEID 

 

 - Vast teken (principieel, vasthoudend) 

 - Waterteken (intuïtief, ervaart het bestaan als een totaliteit) 

 - Negatief (introvert, ontvankelijk) 

 

Evenzeer als de tekens Leeuw, Maagd en Weegschaal het ‘ik’ centraal stellen, doet ook de Schorpioen 

dat. Maar dit sterrenteken is ook al de wegbereider voor de volgende groep van vier (Schutter tot en 

met Vissen), waarbij het ‘ik’ opgaat in het groter geheel met name: het wij-besef, het sociale. Hiertoe 

moet het ‘ik-besef’ eerst groeien tot een ‘ik-bewustzijn’. 

Vanuit die optiek moeten we verstaan wat de Schorpioen bezighoudt: afdalen tot in het diepste van 

zijn eigen ziel en in die van de anderen. Dat heeft hem overigens in de klassieke astrologie zijn kwalijke 

reputatie opgeleverd: zijn psychologische intensiteit schrok de mensen zozeer af dat ze ervan 

overtuigd waren, dat de duivel in persoon hier aan het werk was. Het is wel correct te zeggen dat dit 

sterrenbeeld in staat is tot het hoogste goed en het grootste kwaad. Mede onder invloed van Pluto (de 

God van de Onderwereld) is hij gefascineerd door het verborgene, door dood en wedergeboorte. Op 

zijn slechtst blijft hij bij de schaduwkant van het leven, en vernietigt hij alles op zijn weg: uiteindelijk 

ook zichzelf. 

Zijn creativiteit ligt in het feit dat Schorpioen in staat is zijn eigen waarden te bepalen, en dat hij weigert 

mee te werken aan wat daartegen ingaat (integriteit). Hij is wellicht het meest consequente type van 

de hele dierenriem en getuigt daarbij van morele moed. Hij vlucht niet uit de werkelijkheid en neemt 

zijn verantwoordelijkheden. 

Hoewel Schorpioen voor alles een reden heeft, staat hij niet toe dat die in vraag worden gesteld. Ook 

blijft hij ondoorgrondelijk voor wie probeert vat te krijgen op zijn innerlijke beweegredenen. Deze 

eigenschap heeft hem overigens de reputatie van verleider bezorgd. Schorpioen is ook geneigd om 

alles en iedereen uit te testen overeenkomstig zijn eigen waardesysteem (Vast teken). Wat daar niet 

mee in overeenstemming is, doet hij af als oppervlakkig of van voorbijgaande aard. 

Hij houdt ervan moeilijke zaken tot een goed einde te brengen, en schrikt er niet voor terug om iets 

met de grond gelijk te  maken (ook zichzelf) met de bedoeling het op een efficiëntere wijze weer op te 

bouwen. Over het algemeen zijn het ook vroegwijze kinderen. 

Scorpio kan er niet tegen in zijn persoonlijke (en voor hem dus belangrijke) bezigheden gestoord te 

worden. Hij is ook possessief en ontziet daarbij niemand, behalve zichzelf. 

Schorpioen is genereus en loyaal tegenover zijn medestanders, maar uitermate wreed voor wie hem 

of zijn vrienden dwarsboomt. Dat kan gaan van absoluut negeren van de persoon in kwestie, tot 

regelrechte wraakacties. En het dient gezegd dat in deze aangelegenheden de Schorpioen een 
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geheugen heeft als een olifant. Doordat hij als Waterteken zeer intuïtief is ingesteld, vergist hij zich 

niet gauw in mensen.  

Fysiologie: middelgroot, robuust, breedgeschouderd. Hoog voorhoofd, goed gevormde schedel. Volle 

lippen, ondoorgrondelijke blik. De oogleden hebben de neiging om neerwaarts te hangen in de 

ooghoeken (zoals de ogen getekend zijn bij de afbeeldingen die gevonden zijn in de Egyptische 

piramiden). 

Anatomie: Schorpioen staat voor de geslachtsorganen, de blaas, aars, uitscheidingsorganen, de blinde 

darm en de rode bloedlichaampjes.  

 

BOOGSCHUTTER of SAGITTARIUS (22 november-21 december) Heerser: JUPITER 
 

Kernwoord: OPENHEID (BEHEERST de menselijke en culturele verworvenheden en DRAAGT ze UIT) 

Ideaalbeeld: SCHERPZINNIGHEID 

 

 - Beweeglijk teken (humanistisch, veranderlijk) 

 - Vuurteken (individualistisch: ‘ik ook’) 

 - Positief (extravert, actief) 

 

Sagittarius is het eerste teken van de laatste groep: deze waarin het wij-bewustzijn zich ontwikkelt. 

Boogschutter staat evenwel nog aan het begin van deze evolutie, laten we niet vergeten dat het ook 

een vuurteken is, en dus nog individualistisch. Waar Ram staat voor een primitief ik-bewustzijn, 

ongeacht de anderen, Leeuw zich heel sterk bewust is van het eigen ik, boven de anderen, kunnen we 

zeggen dat de Schutter vanuit zijn ik-bewustzijn tot zelfontdekking komt tussen de anderen. 

Als beweeglijk teken, laat hij zich in zijn zelfontwikkeling leiden door mensen en persoonlijke relaties. 

Als positief teken legt hij ook zeer vlot contacten. Schutter is het teken dat op de meest directe wijze 

gebruik maakt van gebaren, manieren, woorden en het hele complex van eigenschappen, die in 

relaties tussen mensen aan bod komen (vandaar ook het kernwoord).  

Hij beheerst de menselijke en culturele verworvenheden en wenst deze kennis ook mee te delen aan 

anderen, wat hem met zijn kenmerkende begeestering tot een uitstekend leraar maakt. Wat hij nog 

niet doet is onderscheid maken (tussen mensen) waardoor hij ook erg tolerant en open overkomt.  

Sagittarius is en uitermate vlot in de sociale contacten. Toch heeft hij geen voortdurende of 

diepgaande belangstelling voor de mensen met wie hij omgaat (komt ook door het feit dat hij nog geen 

onderscheid maakt): hij beziet ze uitsluitend als deelgenoot aan de activiteiten en organisaties waar 

hij mee begaan is. Wat hem boeit zijn hun culturele, filosofische, religieuze en wetenschappelijke 

inzichten. Dat leidt wel eens tot teleurstelling bij degenen die geïnteresseerd zijn in duurzamere 

banden.  

Wie niet met hem wenst samen te werken, laat hij gewoon links liggen, maar hij draagt niemand een 

kwaad hart toe en is nooit belust op wraak. Schutter heeft immers een goed gevoel voor sportiviteit, 

en fair-play. Degenen die wel met de Schutter willen meewerken, zullen hem ervaren als de 

vriendelijkste, aangenaamste en ongetwijfeld populairste van alle sterrentekens. Zoals al is gebleken, 

is de Sagittarius niet kieskeurig (genoeg) in zijn persoonlijke relaties, en hoewel hij in het algemeen wel 

blijk geeft van intelligentie in wat hij doet en beslist, ontbreekt het hem op dit terrein wel eens aan 

gezond verstand.  
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In essentie is hij alleen geïnteresseerd in die zaken waar hij een persoonlijke inbreng kan laten gelden. 

Mede onder invloed van de planeet Jupiter is Schutter spontaan en enthousiast, staat hij open voor 

het hogere denken (religie en spiritualiteit) maar moet hij ook opletten voor overdrijving 

(zelfoverschatting en letterlijk: over- of ondergewicht). 

Fysiologie: dikwijls een sportief en beweeglijk lichaam dat lang een jeugdige indruk bewaart. Hoog 

voorhoofd, vaak een wat langere neus. Open en heldere blik, overvloedige haardos. 

Anatomie: Boogschutter beheerst de heupen, de dijen en het bekken. 

 

STEENBOK of CAPRICORNUS (22 december-19 januari) Heerser: SATURNUS 
 

Kernwoord: STRUCTUUR (ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN) 

Ideaalbeeld: EERBIED 

 

 - Hoofdteken (laat zich leiden door de feiten, ambitieus) 

 - Aarde (praktische zelfverwezenlijking) 

 - Negatief (introvert, ontvankelijk) 

 

Het idee van het wij-besef ontstaat dus bij de Schutter. De Steenbok is degene die in die idee structuur 

probeert te brengen.  

Steenbok is het laatste Aardeteken. Waar Stier in praktische zelfrealisatie vooral het geheel zag en 

Maagd het detail, zal Steenbok alles weer samenvoegen en er vorm aan geven (ook al onder invloed 

van zijn heerser Saturnus).  

Ongetwijfeld is Steenbok het meest praktische teken van de dierenriem – in de ruimste betekenis die 

aan dit woord kan worden gegeven. Als hoofdteken laat hij zich leiden door de feiten; als het meest 

praktische aardeteken zal hij ze zelfs proberen anticiperen. Steenbok staat ook bekend voor zijn 

verantwoordelijkheidsgevoel en zijn doorzettingsvermogen.  

Hij heeft de neiging om ongevraagd de leiding te nemen. Wanneer een situatie echter uit de hand 

loopt en zijn bekwaamheid in vraag wordt gesteld, kan hij zeer onaangenaam doen en is hij ronduit 

achterdochtig. 

Hij kan praktisch, realistisch en conventioneel zijn, op het onmenselijke af. Van het leven verwacht hij 

vooral dat hij zijn bekwaamheden voortdurend kan etaleren. Hij is dus niet in de eerste plaats 

geïnteresseerd in het aangaan van echte (persoonlijke) relaties met groepen, of met iemand in het 

bijzonder. Hij verwacht van anderen dat ze hem om raad vragen (en door zijn bedachtzaamheid is hij 

daar ook erg goed in), maar wenst in alle vrijheid te kunnen beslissen aan welke problemen hij zijn 

talenten zal besteden.  

De Steenbok is ernstig en alles behalve spontaan. Hij meent ook dat hij uiteindelijk alleen op zichzelf 

kan terugvallen. In feite is hij kwetsbaar, maar dat weet hij goed te verbergen (heeft ook te maken met 

de indeling onder de negatief-vrouwelijke sterrentekens).  

Hij is zeer vaardig zowel in het repareren van voorwerpen en mechanismen, als in het herstellen van 

de orde en in het rechttrekken van emotionele en mentale verwikkelingen bij individuen en groepen. 

Hij maakt publieke en groepsproblemen als het ware tot zijn persoonlijke problemen (heeft ook weer 
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te maken met het wij-bewustzijn). Vandaar dat Steenbok een geboren architect en bouwer is (letterlijk, 

en figuurlijk: architect van vb. een nieuwe orde op maatschappelijk vlak). Hij is ook de ware staatsman. 

Capricornus is ook de ultieme criticus en moralist (niet te verstaan in de godsdienstige of mystieke zin, 

maar eerder als conform met wat we normaal gezien van onszelf en de anderen mogen verwachten). 

Op zijn slechtst wordt hij dan iemand die voor een ander de Zon niet in het water kan zien schijnen. 

Op zijn best verlenen deze eigenschappen hem de mogelijkheid om alert te zijn voor om het even 

welke situatie en ze met veel praktische zin te beoordelen. 

De Steenbok zit een beetje op zijn geld, maar voor zijn vrienden heeft hij wel wat over. In dit teken zit 

naast melancholie (niet: depressie), ook (een droog) humorgevoel. 

Fysiologie: lang en knokig lichaam, wat vermoeide manier van lopen. Dikwijls gerimpeld voorhoofd, 

uitstekende jukbeenderen en een spitse kin. Ernstige blik, diepliggende ogen. Dunne op elkaar 

geperste lippen. Constitutie wordt taaier met het ouder worden. 

Anatomie: Steenbok beheerst het geraamte (beendergestel), de knieën en alle gewrichten, alsook het 

haar. 

 

WATERMAN of AQUARIUS (20 januari-18 februari) Heerser: URANUS  
 

Kernwoord: BROEDERLIJKHEID (LOYAUTEIT) 

Ideaalbeeld: WAARHEID 

 

 - Vast teken (principieel, vasthoudend) 

 - Luchtteken (rationeel ingesteld, onzeker) 

 - Positief (extravert, actief) 

 

Waterman is het derde en laatste luchtteken in de cyclus. We zagen hoe Tweelingen altijd maar bezig 

zijn kennis te vergaren, en hoe de Weegschaal voortdurend de tegenstellingen die hij op zijn weg 

ontmoet tracht te verzoenen om aldus het evenwicht te bewaren. Waterman nu, als laatste en tevens 

Vast Luchtteken, steunt op de idealen die hij in het leven rondom hem heeft gevonden en in zijn 

waardensysteem heeft opgenomen. Hij wil zijn ideeën en beschouwingen, die overigens uitgaan van 

een fundamenteel wij-besef, beleven.   

In Waterman zit ook een zekere dualiteit. Aan de ene kant houdt hij vast aan zijn idealen en principes, 

maar terzelfdertijd kijkt hij al uit naar nieuwe waarden. Dat komt omdat hij in feite voortdurend op 

zoek is naar een hogere waarheid, al beseft hij dat niet altijd zelf. 

Hij moet dus een evenwicht zien te vinden tussen de principes en waarden die hij zich eigen heeft 

gemaakt en de drang om zich in totaal nieuwe zaken te storten. Zijn enthousiasme neemt daarbij 

dikwijls de vorm aan van overdreven nieuwsgierigheid. Aldus kan de Waterman net zo goed 

conventioneel als revolutionair uit de hoek komen.  

Waterman kan zich voor een ideaal opofferen en toont dan zijn ware karaktersterkte. Of hij zich voor 

de goede zaak, of voor een vals idee zal engageren, hangt af van de ontwikkeling van de 

persoonlijkheid. 
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Op zijn allerbest is de Waterman iemand met een uitzonderlijke visie, die in staat is de mensheid naar 

haar kosmische lotsbestemming te leiden. Op zijn slechtst is hij een dromer van een beter leven, die 

zijn voldoening zoekt in zijn verbeelding. 

Watermannen zijn over het algemeen gezellige, vindingrijke, originele en altruïstische mensen (alle 

mensen zijn z’n broeders). Omdat het evenwel Luchttekens zijn, is deze instelling eerder rationeel, dan 

emotioneel. Aquarius heeft meer oog voor de mensheid als geheel, dan voor de relatie tussen de ene 

enkeling tegenover de andere (het kosmische wij wordt weer dichter benaderd). De idee gaat voor de 

persoon.  

Welk laagje ze ook aan de buitenkant hebben, altijd zijn ze op zoek naar principes, waar ze zich in het 

leven kunnen door laten leiden. Waterman heeft het nodig om daar met anderen te kunnen over 

praten en van mening te wisselen. Dat geeft hem de psychologische verankering die hij nodig heeft.  

Een Waterman op hoog niveau stelt zich ter beschikking van zijn minder geïnspireerde medemens. 

Eentje op lager niveau kan geneigd zijn, zijn wensen voor werkelijkheid aan te nemen, of zich in puur 

rationalistische filosofieën verliezen. 

Toch maakt Aquarius (precies vanwege zijn idealistische kant) meestal het beste van alles. Hij geeft 

ook niet gauw op. In minder belangrijke zaken is hij overigens realistisch en dus in feite praktisch. 

Mede onder invloed van zijn Heerser de planeet Uranus, heeft de Waterman een absolute behoefte 

aan vrijheid van zijn en denken. Dit kan ook leiden tot excentriciteit. Zijn aandacht is meer gericht op 

de betekenis van de dingen, dan op hun voorbijgaand karakter. Hij kan met zijn intuïtief helder weten 

een belangrijke bijdrage leveren aan de mensheid. 

Fysiologie: middelgrote, krachtige figuur. Goed geproportioneerd. Rond tot langwerpig gezicht, 

gewelfd voorhoofd. Schitterende ogen, nieuwsgierige blik. 

Anatomie: Waterman staat voor de (onder)benen, enkels, kuiten en de bloedsomloop (bloeddruk). 

 

VISSEN of PISCES (19 februari-19 maart) Heerser: NEPTUNUS  
 

Kernwoord: EENMAKING (SYMPATHIE) 

Ideaalbeeld: LIEFDE 

 

 - Beweeglijk teken (humanistisch, veranderlijk) 

 - Waterteken (intuïtief, ervaart het bestaan als een totaliteit) 

 - Negatief (ontvankelijk, introvert) 

 

Vissen zijn het laatste teken van de dierenriem. We zagen hoe de idee van het wij-besef ontstaat bij 

de Schutter, hoe de Steenbok structuur in die idee poogt te brengen en hoe Waterman de idee 

probeert te beleven. Het uiteindelijke doel is ook het wij-besef los te laten en te laten opgaan in een 

kosmisch besef. Die moeilijke taak is de Vissen toegewezen. En het is niet verwonderlijk dat het daarbij 

om een Beweeglijk teken gaat, dat een groot aanpassingsvermogen heeft, en om een Waterteken, dat 

op een grote intuïtie kan rekenen. 

 

Vissen is ook een dubbel teken (duaal): het astrologische symbool staat voor twee vissen, die elk in 

een tegengestelde richting zwemmen. Dat duidt op tegenstellingen in het karakter, die sterke vormen 

kunnen aannemen: op zijn best zijn de Vissen heiligen (denk aan Christus), op zijn slechtst bestaat er 



 Kennismaken met de Astrologie | © 2020 Adara 23 
 

geen achterbakser en destructiever teken. Dat verschil heeft weer te maken met het geestelijk 

ontwikkelingsniveau waarop ze functioneren. 

Vissen is het teken van de dierenriem met de meest persoonlijke benadering van de mensheid in haar 

geheel. Het laat zien (ook in negatieve zin) hoe iemand zich eerder op anderen verlaat, dan op zichzelf, 

of (in positieve zin) hoe iemand al het mogelijke doet om het goede in anderen op te roepen. 

Het is het teken van de dichterlijke gevoeligheid en van spiritualiteit. Door hun creatieve intuïtie slagen 

ze erin door te dringen in het bewustzijn van anderen. Ze stellen ook een onbevooroordeeld 

vertrouwen in hun medemens en in wat hij doet. Vissen zullen zich dan ook omringen met individuen 

van totaal verschillende strekkingen en daarbij blijk geven van extreme tolerantie en voortdurend 

streven naar eenmaking. 

Vissen leven in het besef van het universele: ze hechten weinig belang aan familie of klasse omdat ze 

er geen behoefte aan hebben de mensen op die manier van elkaar te onderscheiden. 

Zoals elk Waterteken ervaren ze het bestaan als een totaliteit. Het verschil met Kreeft (intuïtieve 

ervaring opdoen) en Schorpioen (intuïtieve ervaring gebruiken om af te dalen in het diepste van de 

ziel) ligt in het feit dat de Vissen daarbij (mede onder invloed van hun heerser: Neptunus) ook nog 

moet leren afstand te doen van de vorm. Op zijn best hebben we dan te maken met de mysticus, op 

zijn slechtst vlucht hij uit de realiteit in allerlei vormen van verdoving (alcohol, drugs, perverse 

fantasieën, zelfvernietiging). Door zijn grote aanvoelen kan hij ook perfect anderen manipuleren. 

Hun grote gevoeligheid maakt hen ook zeer kwetsbaar. Ze moeten op hun hoede zijn voor zelfbeklag 

en depressies. Vissen zijn bescheiden, en houden zich liefst op de achtergrond. Ze zullen ook zelden 

openlijk een conflict aangaan. Op de buitenwereld maken ze een zachtaardige, wat dromerige en 

charmante indruk. Wanneer ze geïrriteerd zijn, tonen ze zich meesters in pruilen en lijdzaam verzet. 

Ze zijn ook in staat anderen mee te sleuren in hun eigen ondergang. 

Fysiologie: gebogen schouders waardoor een gedrongen gestalte. Eerder korte armen en benen. Breed 

voorhoofd, wat ontwijkende en vage blik. Bleke gelaatstrekken. 

Anatomie: Vissen staat voor de voeten en het lymfestelsel. 

 

INDELING VOLGENS DE ELEMENTEN 
 

De idee die aan de basis ligt van deze indeling, is er een die tot ons gekomen is door de Griekse 

filosofen. Deze namen aan, dat het hele zijn ontstaan is uit de elementen: vuur, aarde, lucht en water. 

Deze idee is niet nieuw: we vinden ze ook terug in de Bijbelse en in tal van andere scheppingsverhalen.  

De sterrentekens kunnen aldus als volgt worden ingedeeld: 

 

 - Vuurtekens : Ram, Leeuw en Boogschutter 

 - Aardetekens: Stier, Maagd, Steenbok 

 - Luchttekens: Tweeling, Weegschaal, Waterman 

 - Watertekens: Kreeft, Schorpioen, Vissen 
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We kunnen vaststellen, dat de tekens, die tot hetzelfde element behoren, zeer veel verwantschap 

vertonen: ze staan dan ook tot elkaar in een driehoek-aspect (120°). 

Hierna volgen de basiseigenschappen van de vier elementen. Bij de bespreking verderop van de 

Tekens, zal het u ook duidelijk worden, dat binnen de elementen, ieder volgend teken een dimensie 

toevoegt aan het vorige ( vb. Ram is de pionier, de veroveraar, Leeuw is de bewaarder van wat Ram 

heeft veroverd, en de Schutter wil wat Ram heeft veroverd, en Leeuw heeft bewaard, verkondigen aan 

de anderen). 

 

De vuurtekens: Ram, Leeuw en Schutter 
Van alle elementen zijn de vuurtekens de meest individualistische. Ze zijn egocentrisch (niet 

noodzakelijk egoïstisch) en hechten geen belang aan de dingen die buiten hun eigen private realiteit 

staan. 

Als u aan de positieve en negatieve eigenschappen van een vuur denkt, kan u ook gemakkelijk de 

astrologische gedachtegang volgen. 

Positieve eigenschappen 

Vuur geeft warmte, is bezielend, vurig, impulsief, energiek, wilskrachtig, idealistisch in de zin dat het 

anderen kan warm voor maken voor iets, geeft enthousiasme. 

Negatieve eigenschappen 

Als vuur geen ruimte krijgt, kwijnt het weg. Als het niet in bedwang gehouden wordt, kan het anderen 

vernietigen. Dan wordt vuur heerszuchtig, hoogmoedig, agressief, heftig en driftig. 

 

De aardetekens: Stier, Maagd en Steenbok 
Van alle elementen zijn de aardetekens het meest begaan met de praktische realisatie van zichzelf. Ze 

willen de resultaten zien van hun werk. Vandaar dat ze verkiezen zich met het tastbare en het 

meetbare bezig te houden. 

Denkt u maar aan de aarde als: de vaste grond onder onze voeten (realiteit), de vruchtbare aarde, en 

in negatieve zin: dorre grond, aardbeving, aardverschuiving, en het wordt weer gemakkelijker om de 

astrologische eigenschappen te begrijpen: 

Positieve eigenschappen 

Aarde is betrouwbaar, standvastig, praktisch, realistisch. Aarde wikt en weegt, is nuchter, wat traag, 

maar ook rustig. Dit element levert harde en geduldige werkers: Zonder aarde zouden niet veel ideeën 

van vuur worden gerealiseerd. Aarde heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 

Negatieve eigenschappen 

Aarde kan ook zeer afstandelijk zijn, kil en halsstarrig. Soms is de ingesteldheid te materialistisch. Aarde 

is ook in staat tot plotse en onverwachte razernij. 
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De luchttekens: Tweelingen, Weegschaal en Waterman 
Van alle elementen zijn de luchttekens de meest onzekere, en door middel van een rationele 

oriëntatie, voortdurend op zoek naar geruststelling, d.w.z. naar een reden voor hun bestaan. 

Lucht kan zeer verfrissend zijn, maar is ook veranderlijk en ongrijpbaar. Met dit beeld voor ogen, gaan 

we nu over tot de astrologische interpretatie van het element lucht. 

Positieve eigenschappen 

Lucht is bijna synoniem voor intellect. Dat levert soms geniale en briljante invallen op. Lucht is verfijnd, 

veelzijdig, beweeglijk, humoristisch en stimulerend. Deze tekens zijn over het algemeen goed ter taal, 

hebben een kwikzilveren geest en discussiëren graag en levendig. Ze kunnen zich met meerdere dingen 

tegelijk bezighouden. 

Negatieve eigenschappen 

Lucht is wispelturig, en neigt tot oppervlakkigheid. Zijn briljante invallen leveren zelden resultaten op, 

omdat hij meestal al met iets anders bezig is, vooraleer zijn ideeën helemaal uitgewerkt raken. 

Gevoelsproblemen worden verstandelijk benaderd. Daardoor lijken luchttekens wat onverschillig. 

Lucht kan ook onbetrouwbaar zijn en nerveus. 

 

De watertekens: Kreeft, Schorpioen en Vissen 
Van alle elementen zijn de Watertekens degenen die meer dan alle andere, en op intuïtieve wijze, het 

bestaan voortdurend als een totaliteit, als een geheel benaderen. Ze maken dan ook niet het 

onderscheid tussen de realiteit buiten hen en de realiteit in hen. 

Om de astrologische interpretatie te begrijpen, gaan we weer uit van het beeld dat we hebben over 

water. Zonder water zou er geen leven mogelijk zijn op aarde. Water werkt kalmerend, zuiverend. 

Teveel aan water (overstroming, vloedgolf) kan echter rampzalige gevolgen hebben. 

Positieve eigenschappen 

Water is dan fijngevoelig, onbaatzuchtig, ontvankelijk. Water staat voor medeleven. Water is ook 

romantisch, fantasierijk, soepel, aanhankelijk en hulpvaardig. Water staat voor gevoel. Gebrek aan 

water in een horoscoop kan op gevoelsarmoede wijzen. 

Negatieve eigenschappen 

Doordat alles en iedereen gevoelsmatig benaderd wordt, kan water ook wantrouwend zijn, of 

meegesleurd worden in de emoties van anderen. Water kan prikkelbaar zijn, onderhevig aan 

stemmingen, veranderlijk, weifelend, gemakzuchtig. Watertekens laten zich wat te gemakkelijk gaan. 

 

INDELING VOLGENS DE KRUISEN 
 

Naast de indeling van de tekens volgens de elementen (tripliciteit), bestaat er nog een andere indeling, 

nl. die volgens de kruisen. 
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De tekens zijn dan als volgt ingedeeld: 

 - Hoofdtekens of kardinale tekens: Ram, Kreeft, Weegschaal, Steenbok 

 - Vaste tekens: Stier, Leeuw, Schorpioen, Waterman 

 - Beweeglijke tekens: Tweeling, Maagd, Schutter en Vissen. 

 

Je merkt dat elke groep een aarde-, een water-, een lucht- en een vuurteken bevat. Dit geeft meteen 

ook aan dat binnen elk element, ieder teken toch nog een apart karakter heeft. 

 

Daar waar de indeling van de elementen op het driehoek-aspect steunt, zien we dat deze indeling te 

maken heeft met oppositie-aspecten (180°) en vierkant (90°). 

 

 vb.(hoofdtekens) 

 Ram vormt een vierkant met Kreeft en met Steenbok 

 Ram staat in oppositie met Weegschaal. 

 Kreeft staat in oppositie met Steenbok. 

 

Op die manier wordt a.h.w. een kruis gevormd, vandaar de benaming: indeling volgens kruisen. Een 

andere benaming is: indeling volgens quadratuur. 

 

De hoofdtekens: Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok 
Deze tekens gaan altijd uit van de feiten en de omstandigheden. Het zijn de ambitieuze 

temperamenten van de dierenriem. 

Ze zijn zelfstandig, eerzuchtig, energiek en houden van uitdagingen. Ze zijn doelgericht, maar verliezen 

het eigenbelang nooit uit het oog. Dat maakt hen opportunistisch. Ze eisen voor zichzelf vrijheid van 

handelen en wensen niet door anderen gecontroleerd te worden.  

Ze zijn vasthoudend en moeilijk van hun pad af te brengen, maar ze zijn wel vatbaar voor rede (in die 

zin dat ze met feiten rekening houden). Ze zien het leven als een avontuur, en kunnen zeer goed met 

onverwachte gebeurtenissen en toestanden overweg. Ze moeten er wel voor opletten, dat ze door 

hun overdreven behoefte aan opwinding hun uiteindelijke doel niet voorbijlopen. 

 

De vaste tekens: Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman 
Deze tekens gaan altijd uit van principes en (morele) waarden. Het zijn de meest principiële en 

vasthoudende temperamenten van de dierenriem (ze kunnen heel moeilijk "loslaten"). 

Ze zijn bezonnen, betrouwbaar en standvastig. Ze zijn principieel. Ze zullen zich verzetten tegen 

veranderingen en waarden waar zij niet achter kunnen staan. Daardoor kunnen ze koppig lijken, 

ongevoelig en onverzettelijk. Toch is dat niet zo: ze laten zich niet beïnvloeden door de meningen van 

iemand anders, wat niet wil zeggen dat ze niet van mening kunnen veranderen.  

Dat ze niet altijd goed begrepen worden, komt ook door het feit dat ze zo gereserveerd zijn en niet 

altijd geneigd zijn hun motieven bloot te leggen. Ze leggen niet veel nauwe contacten, maar zijn zeer 

trouw aan degenen met wie ze een engagement aangaan. 
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De beweeglijke tekens: Tweeling, Maagd, Boogschutter en Vissen 
Deze tekens gaan altijd uit van mensen en van hun directe en zeer persoonlijke relaties met anderen. 

Het zijn de meest flexibele en humanistische (in de zin van gelovend in de menselijke waardigheid en 

vrijheid) temperamenten van de dierenriem. 

Ze zijn soepel, inschikkelijk en plooibaar. Ze hebben de neiging verantwoordelijkheid te delegeren, en 

de anderen te betrekken in alles wat ze ondernemen. Ze zijn begaan met het welzijn van de anderen, 

in de overtuiging dat de inspanningen die ze daartoe leveren, ook zullen bijdragen tot hun eigen wel-

zijn. Daartoe maken ze gebruik van de persoonlijke relaties die ze met de anderen hebben, en ze 

durven die ook te manipuleren.  

Vanuit hun behoefte aan zeer intieme en harmonieuze relaties met anderen, en aldus deel uit te 

maken van een groter geheel, hebben ze de neiging zich voortdurend aan te passen (aan wat anderen 

denken). Daarom lijken ze nogal  veranderlijk, besluiteloos en wispelturig. 

 

INDELING IN POSITIEVE/NEGATIEVE TEKENS 
 

Opmerking: deze onderverdeling houdt zeker geen beoordeling of veroordeling in. Ze heeft veeleer te 
maken met wat in de oosterse filosofie het Yin en Yang-principe inhoudt. Deze indeling is iets minder 
belangrijk dan de vorige, maar ze geeft toch weer een bijkomende nuancering. 

 

De positieve tekens: alle oneven tekens 
Dit zijn dus: Ram, Tweeling, Leeuw, Weegschaal, Schutter en Waterman. Met positief/mannelijk wordt 
hier alleen bedoeld dat het gaat om tekens die eerder extravert zijn en meer daadkracht vertonen dan 
de negatief/vrouwelijke tekens. 

 

De negatieve tekens: alle even tekens 
Dit zijn dus: Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok en Vissen. Met negatief/vrouwelijk wordt dan 
bedoeld dat deze tekens eerder introvert zijn, wat passiever en een meer ontvankelijk karakter 
vertonen. 

 

We hebben nu kennis gemaakt met alle tekens. Laat het duidelijk zijn dat niemand van ons zich voor 

honderd percent zal herkennen in de opgegeven beschrijvingen. Dat komt omdat we het over tekens 

hebben gehad, en niet over mensen. Als iemand zegt dat hij Ram is, dan bedoelt hij daarmee zijn 

Zonneteken. Dat Zonneteken is uiteraard belangrijk, maar het zegt lang niet alles. 

Daarom is het belangrijk de horoscoop altijd in zijn geheel te belichten. Vooraleer we daar aan toe zijn 

moeten we ons nog een aantal begrippen eigen maken. We moeten met name de huizen en de 

aspecten nog bekijken.  

  



 Kennismaken met de Astrologie | © 2020 Adara 28 
 

BOUWBLOK 3: DE HUIZEN 
 

Waar de tekens ons iets zeggen over de manier waarop iets (een planeet, een huiscusp) functioneert, 

staan de huizen voor de verschillende terreinen, waarop ons leven zich afspeelt. Er zijn twaalf huizen, 

twaalf levensgebieden in een horoscoop.  

 

HET EERSTE HUIS of ASCENDANT (RAM-HUIS) 
Kernwoord: IDENTITEIT, PERSOONLIJKHEID 

In het eerste huis vinden we gegevens over onze uiterlijke persoonlijkheid. Het zegt hoe we eruit zien 

(fysiek), hoe we ons aan de buitenwereld tonen, en welke indruk we op anderen maken. In de eerste 

plaats wordt dus met identiteit bedoeld: onze fysieke verschijningsvorm.  

Tevens zegt dit huis hoe we ons voordoen aan de buitenwereld, en welke indruk we op de anderen 

maken. Het eerste kunnen we ook omschrijven als de pose die we aannemen, het tweede als de manier 

waarop we gepercipieerd worden door anderen. 

Verder geeft dit huis ook inlichtingen over onze eerste ervaringen, over onze levenskracht en over onze 

meest directe vorm van handelen en reageren. 

Opmerking: 

Uit het teken op cusp (= het begin) van een huis, kunnen we afleiden HOE we op deze terreinen 

functioneren. Staan er ook nog planeten in het huis, dan weten we dat de specifieke activiteit van de 

betrokken planeten aan dat huis een zeker gewicht geven. Dit geldt Zonder meer voor alle huizen. 

 

HET TWEEDE HUIS (STIER-HUIS) 
Kernwoord: BEZITTINGEN (en de mogelijkheden om bezit te verwerven) 

Het tweede huis heeft te maken met het stoffelijke bezit dat we hebben meegekregen, en zegt ook 

iets over onze mogelijkheden en talenten om bezit te vergaren. Het geeft dus een aanwijzing over het 

potentieel waar we kunnen over beschikken in verband met onze sociale positie. 

In zijn meest tastbare vorm staat het tweede huis dan ook voor geldzaken (is vaak een sociaal 

bindmiddel tussen mensen van de meest verschillende strekkingen). Het behouden (van het materiële 

bezit dat we meegekregen hebben), het verwerven ( door onze eigen talenten daarvoor) evenals het 

verlies van rijkdom, weelde, inkomen, eigendom wordt hier dan bedoeld. 

Dit huis zegt het huis ook iets over hoe we met geld omgaan. Als we het aspect beperking buiten 

beschouwing laten, is ieder immers vrij om te bepalen hoeveel geld hij wil uitgeven en waaraan hij zijn 

geld wil besteden. 

In zijn minder tastbare vorm geeft dit huis ook aanwijzingen over hoe we omgaan met onze talenten 

om geld en bezit te vergaren. 
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HET DERDE HUIS  (TWEELINGEN-HUIS) 
Kernwoord: (Directe) OMGEVING en COMMUNICATIE 

Wellicht kunnen we het derde huis nog het best omschrijven als de verzameling van de directe 

contacten (vandaar ook: communicatie) in de gewone dagelijkse milieus. 

In de eerste plaats begrijpt dit huis de band met broers en zusters (als onze eerste directe contacten) 

en eigenlijk met al onze verdere familieleden. Onze ouders moeten we in dit huis niet zoeken (zie 

vierde en tiende huis) omdat hun invloed veel groter is. Wij komen daar later op terug.  

Ook buren en kennissen vinden we in het derde huis, net als onze werkmakkers, medestudenten, 

cafévrienden, de leden van een vereniging waar we toe behoren, enz. We kunnen eigenlijk stellen dat 

al onze ‘makkers’ of ‘maten’ onder dit huis ressorteren (niet onze echte vrienden: zie elfde huis). 

Ook korte reisjes en uitstapjes vallen onder het derde huis, omdat ze onze routine niet echt verstoren 

en ook geen wezenlijke aanpassing vereisen van ons bewustzijn. 

Als we zeggen dat het derde huis te maken heeft met directe contacten, dan is het niet moeilijk om 

begrijpen dat ook alle communicatie en de middelen daartoe (taal, telefoon, brieven, boodschappen, 

transportmiddelen, verkoopkunde ) hier hun plaats vinden. 

Ook onze automatismen, de praktische gewoonten van onszelf en van de etnische groep waar we toe 

behoren zijn hier terug te vinden. Astrologen catalogeren dit huis vaak als: het functioneren van de 

lagere geest, en daarmee bedoelen ze: het praktisch functioneren van de geest in het dagdagelijkse 

leven. 

 

HET VIERDE HUIS of NADIR of IMUM COELI (I.C.)  (KREEFT-HUIS) 
Kernwoord: THUIS 

Het vierde huis heeft te maken met onze ziel, met datgene dat we in het diepste van onszelf zijn, met 

het onsterfelijke in ons. Het is de plaats waar we onze spirituele zekerheden scheppen, vanuit de 

wortels van ons bestaan. Het geeft ook aanwijzingen over de ouder, waar we emotioneel het minst 

van afhankelijk zijn. 

In de eerste plaats vinden we hier dan ook inlichtingen over ons ouderlijk huis, als zijnde het meest 

directe contactpunt met onze ‘roots’. Sommige astrologen verbinden aan het vierde huis, de relatie 

met de ouder waar we emotioneel het minst van afhankelijk zijn (meestal: de vader), omdat deze 

gewoonlijk degene is die het kind deze spirituele waarden bijbrengt of aanreikt (in tegenstelling tot de 

andere ouder, die ons vanuit een emotionele koestering geleidelijk loslaat in de maatschappij. De 

plaats die we in de maatschappij innemen is het terrein van het tiende huis. Daarom dient de ouder 

waar we emotioneel het meest afhankelijk van zijn - meestal: de moeder - gezocht te worden in het 

tiende huis). 

Dit huis zegt in de traditionele astrologie iets over onze afstamming, onze jeugd, het eigen vaderland 

(nationalistische gevoelens). Evenzeer kunnen we hier aanduidingen krijgen over het creëren van een 

eigen thuis, nadat we het ouderlijke huis hebben verlaten.  
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Omdat het te maken heeft met het onsterfelijke in ons vinden we in het vierde huis ook aanwijzingen 

over het einde van ons leven, de dood, als zijnde de finale overgang van sterfelijkheid naar 

onsterfelijkheid. Het verdient aanbeveling hier de grootst mogelijke reserves in acht te nemen en bij 

voorkeur hieromtrent geen uitspraken te doen.     

 

HET VIJFDE HUIS  (LEEUW-HUIS) 
Kernwoord: ZELFEXPRESSIE 

Uit het vijfde huis kunnen we afleiden hoe iemand zichzelf creatief en Zonder remmingen tot 

uitdrukking brengt en poogt zijn bestaan op een of andere wijze (voor het nageslacht) te vereeuwigen. 

In de eerste plaats vallen onder dit huis de levensgenoegens, alle vormen van ontspanning, sport en 

spel evenals de plaatsen waar we deze beoefenen (restaurants, clubs, discotheken, sportstadia enz...). 

Ook alles wat met speculatie (gokken) te maken heeft (de beurs, casino's, paardenrennen, loterijen en 

weddingschappen) behoort tot het vijfde huis. 

Verder vallen ook alle amusementsspektakels en esthetische activiteiten onder dit huis (theater, film, 

kunsttentoonstellingen, radio, opera, circus, variété, carnaval, kermissen, enz. ...) evenals het 

meewerken eraan als organisator of artiest.  

Toch behoort ‘kunst’ alleen dan tot dit huis, wanneer het genoegen dat we eraan beleven primeert. 

Zodra we het over echt grote Kunst hebben, nemen we aan dat de artiest zich tot zijn Kunst verhoudt 

als tot een partner, en dat behoort tot het terrein van het zevende huis. 

Omdat het vijfde huis ook te maken heeft met het zichzelf willen bestendigen (vereeuwigen), vallen 

onder dit huis ook verliefdheden, seksuele drift, erotiek, zwangerschap en kinderen.  

We mogen verliefdheden niet verwarren met de relatie die we opbouwen met onze levenspartner. 

Deze laatste zullen we terugvinden in het zevende huis. U begrijpt dat verliefdheden eerder van 

voorbijgaande aard zijn, terwijl de relatie met de levenspartner veel duurzamer is. Vandaar dat ze 

allebei in verschillende huizen hun plaats vinden. Het is natuurlijk wel zo dat een persoon waar we 

verliefd op zijn, uiteindelijk ook onze levenspartner kan worden. 

Kinderen evenwel vallen altijd onder dit huis, ongeacht of ze nu intussen reeds zelf getrouwd zijn of 

nog bij hun ouders wonen, ongeacht of het om natuurlijke of geestelijke (aangenomen of 

pleegkinderen) gaat. Doordat ook zwangerschappen tot het vijfde huis behoren, vinden we hier ook 

aanwijzingen over vruchtbaarheid. 

 

HET ZESDE HUIS  (MAAGD-HUIS) 
Kernwoord: PLICHT ( WERK ) 

In het zesde huis krijgen we voor het eerst te maken met sociale verantwoordelijkheid (vandaar: 

‘plicht’) zoals deze zich manifesteert in werksituaties. Met werk wordt dan bedoeld: zowel de arbeid 

verricht in dienst van een ander, als het werk dat ten onzen dienste wordt gedaan. Dit huis geeft ook 

aanwijzingen omtrent onze gezondheid. 

In de eerste plaats geeft dit huis aan met welk beroep we onze boterham gaan verdienen. Dat hangt 

nauw samen met ons gevoel voor verantwoordelijkheid enerzijds, en met onze vakbekwaamheid 

anderzijds, of het gebrek daaraan.  
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Door het werk dat we om den brode verrichten, wordt ook voor een groot deel onze positie op de 

sociale ladder bepaald. De meesten onder ons werken voor een werkgever. Vandaar dat dit huis 

meestal vereenzelvigd wordt met bediening en bedienden, en dat teveel de nadruk wordt gelegd op 

de ondergeschiktheid van de ene ten opzichte van de andere. We mogen echter het wederkerig 

karakter van die ondergeschiktheid niet uit het oog verliezen: zo heeft de werkgever ook zekere 

verplichtingen tegenover zijn werknemers. Verder is het nog zo, dat we zowel dienen als gediend 

worden, al kan de mate waarin wel verschillen (vb. we werken buitenshuis = dienen, en betalen iemand 

om thuis het poetswerk te doen = gediend worden).  

Ook de collega's op het werk zijn terug te vinden in het zesde huis. 

Overigens kunnen we ons geroepen voelen om werkzaamheden te verrichten, ten voordele van 

iemand anders, Zonder dat we daar een (geldelijke) beloning voor verwachten. De mate waarin we 

daartoe bereid zijn bepaalt onze dienstbaarheid tegenover anderen. Ook dat valt onder het zesde huis. 

Verder bestaat er een aanwijsbare relatie tussen werk en gezondheid: wie niet fit is kan niet werken, 

wie teveel of tegen zijn zin werkt, wordt ziek. Het is dus logisch dat ook onze fysieke conditie in het 

algemeen (vermoeidheid, pijnen, ziekten) onder dit huis valt, evenals de elementaire zaken die nodig 

zijn om ons lichaam in stand te houden, zoals: voedsel en kledij (en waar het vandaan komt: vee, 

boerderijen, fabrieken), hygiëne, medicijnen, geneeswijzen, discipline en zelfs het leger (als ultieme 

fysieke bescherming).  

In de horoscoop van een professioneel hulpverlener (dokter, psychiater, kinesist, maatschappelijk 

werker) behoren de mensen (patiënten, cliënten) die hij bedient tot zijn zesde huis. (Van deze cliënten, 

patiënten wordt een zekere ‘aanpassing’ verwacht aan de professionele diensten van de hulpverlener).    

  

HET ZEVENDE HUIS of DESCENDANT  (WEEGSCHAAL-HUIS) 
Kernwoord: PARTNERSCHAP 

Dit huis heeft betrekking op de unieke relatie tussen gelijkwaardige partners. Hier vinden we 

aanduidingen over onze huwelijkspartner, maar ook over de zakenpartner en rechtszaken waarin we 

betrokken zijn geraakt. 

In het zevende huis ontdekken we ons zelf in de andere en zoeken de verbinding met die andere, als 

aanvulling op ons eigen ik. Hier hebben we niet meer te maken met de verhouding van meerdere tot 

ondergeschikte (zie zesde huis), maar met de relaties waarbij twee evenwaardige partners een 

verbintenis afsluiten, vanuit een gemeenschappelijke interesse of met het oog op het verwezenlijken 

van een gemeenschappelijk doel. 

Daarom vinden we hier dus aanwijzingen omtrent de huwelijks- of levenspartner (intieme relaties in 

evenwaardigheid) en over de zakenpartner (zakelijke relaties in evenwaardigheid). 

Professioneel advies (van een geneesheer, jurist, advocaat, zelfs astroloog) behoort eveneens tot dit 

huis. De cliënt is immers vrij om met dit advies te doen wat hij wil (hij staat tegenover de expert in een 

positie van evenwaardigheid). Van zodra de cliënt evenwel besluit gebruik te maken van de diensten 

van de expert, wordt van hem verwacht dat hij zich daar ook aan aanpast. Op dat moment verdwijnt 

de idee van evenwaardigheid en in deze fase hebben we te maken met een zesde huistoestand (zie 

ook huis zes). 
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Het zevende huis geeft ook de conflictsituaties aan waarin men beroep moet doen op rechtspraak en 

advocaten. Vandaar dat het ook gegevens bevat over onze openlijke vijanden. 

 

HET ACHTSTE HUIS  (SCHORPIOEN-HUIS)  
Kernwoord: REGENERATIE - EVOLUTIE 

Uit dit huis kunnen we aflezen in welke mate wij evolueren en regenereren door de dikwijls pijnlijke 

confrontaties met de ideeën van anderen. Het geeft ook inlichtingen over spirituele zelfontdekking, 

dood en wedergeboorte. In de meer materiële zin laat het zien hoe we omgaan met het geld van de 

anderen (erfenissen en legaten). 

Dit huis geeft aanwijzingen over de confrontatie met de ideeën en waarden van anderen, of van de 

maatschappij in het algemeen. Dat houdt in dat we onze persoonlijke opvattingen wellicht moeten 

aanpassen, of zelfs volledig laten varen. Vandaar dat dit huis ook het einde van oude cyclussen of 

opvattingen aangeeft, met als doel plaats te maken voor nieuwe ideeën en waarden. In de meest 

letterlijke betekenis verstaan we onder "het einde van een cyclus" : de dood, en onder ‘het begin van 

een nieuwe cyclus’: wedergeboorte. Toch moet deze begrippen hier eerder figuurlijk dan letterlijk 

worden uitgelegd (de dood in de letterlijke zin behoort tot het vierde huis).   

In het achtste huis wordt op de pijnlijkste wijze (levenscrises) een beroep gedaan op onze zelf-

opoffering. Dit gaat onvermijdelijk gepaard met verdriet en zorgen, maar het stelt ons ook in staat om 

te evolueren: d.i. een diepere betekenis te geven aan ons bestaan, onze persoonlijke opvattingen te 

verruimen, en onszelf spiritueel te leren kennen. 

In negatieve zin (wanneer we ons verzetten tegen elke vorm van evolutie) zegt dit huis ook iets over 

iemands anarchistische of destructieve neigingen. 

In de zuivere materiële betekenis geeft dit huis ook inlichtingen over het geld van anderen in het 

algemeen, erfenissen en legaten, en hoe we daar mee omgaan. 

 

HET NEGENDE HUIS  (BOOGSCHUTTER-HUIS) 
Kernwoord: het HOGERE DENKEN 

Het negende huis heeft te maken met alles wat we kunnen klasseren onder een ‘verruimd bewustzijn’ 

zoals: kennis in het algemeen, wetenschappen, het hogere denken (religie, moraal, filosofie, inspiratie, 

visie), verre reizen en de behoefte dit uit te dragen (hoger onderwijs).     

In het negende huis vinden we de algemene kennis die we in de loop van de jaren hebben opgedaan. 

Een belangrijk deel daarvan hebben we te danken aan hoger onderwijs. Verder ressorteren onder dit 

huis: wetenschappen (als techniek om feitenkennis te verwerven), publicaties en geschriften (als 

middel om wijsheid te verwerven) en wetten (als verzameling van gedragscodes). 

Het hogere denken heeft uiteraard ook te maken met onze levensbeschouwing: daarom geeft dit huis 

ook aanwijzingen over religieuze, filosofische en politieke opvattingen, over ons geweten en onze 

moraal. 

Dit huis geeft verder aan hoe we onze mening vormen, bewust (visie) of onbewust ( inspiratie) en hoe 

we die uiten  (propaganda, publicaties, humor). 
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Ook de langere reizen (meer dan één dag) behoren tot dit huis. Ze vergen immers een zekere 

aanpassing of verruiming van ons bewustzijn en vallen niet onder de dagdagelijkse routine in ons 

denken (dit behoort tot het derde huis). 

 

HET TIENDE HUIS of MIDHEMEL of MEDIUM COELI (M.C.)  (STEENBOK-

HUIS)  
Kernwoord: EERGEVOEL 

Het tiende huis geeft onze plaats aan in de wereld, onze positie in de maatschappij. Het staat voor ons 

eergevoel, de erkenning die we van anderen krijgen, het beroep als roeping, autoriteit. We vinden er 

ook gegevens over de ouder waarmee we ons emotioneel het meest verbonden voelen.   

Het tiende huis bevat dus de gegevens over de positie die we in de maatschappij bekleden. Voor alle 

duidelijkheid: we kunnen hier alleen maar uit afleiden, welke onze status is binnen het sociale milieu, 

waar we in geboren zijn. Aldus zal een identiek tiende huis bij iemand uit een arbeidersmilieu zijn 

positie van meestergast verklaren, bij iemand uit de middenklasse, de functie van bankdirecteur, en 

iemand uit de aristocratie, als koning identificeren. 

Onder dit huis valt ook het beroep als roeping (niet het beroep dat men om den brode uitoefent: zie 

hiervoor het zesde huis), en de professionele capaciteiten daartoe. 

Tevens geeft dit huis aanwijzingen over de autoriteit die we op anderen uitoefenen, en de autoriteit 

die we moeten ondergaan. Vandaar dat ook de politieke en zakelijke autoriteiten (de baas op het werk 

als autoriteit, niet zozeer als werkgever) onder dit huis vallen en de aristocratie. 

Verder vinden we in dit huis inlichtingen over eergevoel, ambitie, en de erkenning die we van anderen 

verwachten. 

Tot slot geeft het tiende huis aanwijzingen over de ouder, waar we ons emotioneel het meest mee 

verbonden voelen (zie ook uitleg bij het vierde huis). 

  

HET ELFDE HUIS  (WATERMAN-HUIS) 
Kernwoord: VRIENDSCHAP, IDEALEN   

Onder het elfde huis vallen onze hoop en wensen, favoritisme, de samenwerking met gelijkgezinden, 

de vrienden. 

Dit huis gaat eigenlijk over onze voorkeur, onze favorieten. In de eerste plaats verstaan we daar onze 

vrienden onder. Bij hen kunnen we echt ons zelf zijn, en het is ook logisch dat we met hen praten over 

onze wensen en onze verwachtingen. 

In ruimere zin zoeken we hier naar geestelijke contacten en samenwerkingsverbanden met 

gelijkgezinden. 

In dit huis situeren zich ook onze (levens)dromen en onze verwachtingen. Niet noodzakelijk de 

uitwerking of verwezenlijking, maar de droom an sich.  
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HET TWAALFDE HUIS  (VISSEN-HUIS) 
Kernwoord: PSYCHOLOGISCHE ONDERBOUW 

In het twaalfde huis vinden we onze diepste innerlijke krachten en onze (zelf)beperkingen. Deze 

vormen als het ware de fundamenten van ons karakter. We vinden er ook alle stimulerende en 

verwarrende factoren die daarmee te maken hebben. Tevens geeft het aanduidingen over ons diepste 

maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. 

Het twaalfde huis vormt in feite de neerslag van al wat we in de voorgaande huizen hebben beleefd. 

Daarom kunnen we het misschien het eenvoudigst omschrijven als onze psychologische onderbouw, 

en wat daarmee samenhangt. 

Het is een terrein waar we zelf moeilijk vat op krijgen, omdat die innerlijke krachten en beperkingen 

zich eerder op het onbewuste niveau situeren, en daarom voor onszelf vaak lang verborgen blijven. 

Naarmate we ouder worden, meer inzicht verwerven en eerlijk zijn tegenover onszelf, krijgen we meer 

voeling met dit huis.   

In dit laatste huis worden we dus geconfronteerd met ervaringen waarvoor we beroep moeten doen 

op innerlijke krachten die diep in ons verborgen liggen. We moeten deze mobiliseren om ons als 

individu te kunnen verheffen, om onze verantwoordelijkheid voor de medemens op te nemen en om 

onszelf te kunnen plaatsen in een kosmische ordening. Wanneer we dat niet doen, geeft dit huis 

aanwijzingen over de mate waarin we geneigd zijn uit de werkelijkheid te vluchten (drugs, 

geestesziekte, zelfmoord). 

Onder het twaalfde huis valt alles wat ons dwingt om onze beperkingen onder ogen te zien, ook in de 

vorm van instellingen. Derhalve worden traditioneel onder dit huis ook geklasseerd: instellingen, 

waarin we afgezonderd worden (ziekenhuizen, kloosters, gevangenissen, instellingen voor 

geesteszieken, ontwenningscentra). 

Het twaalfde huis omvat verder datgene, dat ons op een pijnlijke manier raakt in het diepste van 

onszelf: kwaadaardigheid, misdaad, geweld, verborgen vijanden, niet te voorziene ellende en rampen.  

Daartegenover valt onder dit huis ook alles wat ons stimuleert om het beste in onszelf naar boven te 

halen zoals: steun waarop we niet gerekend hadden, het verwerven of het hebben van dieper inzicht 

in onszelf, intuïtie en zogenaamde occulte kennis samen met een fundamentele gevoeligheid voor 

waardevolle menselijke relaties.  
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HEER(SER) VAN EEN HUIS 
Wanneer in een huis geen planeten staan, dan wil dat zeggen dat op dat specifieke terrein geen 

levensgrote problemen te verwachten zijn. 

Door het teken op de cusp van het huis te interpreteren, kunnen we wel verklaren hoe iemand op dat 

bepaald levensterrein functioneert. 

Bijvoorbeeld – tweede huiscusp (bezittingen) in maagd (nuttigheid): deze persoon ziet het nut 

in van bezit, heeft een praktische instelling tegenover geld en zal op maagdse wijze (nauwgezet 

en kritisch) bezig zijn met het verwerven van bezit. 

Ook kunnen we gaan kijken, in welk huis de Heer(ser) van de bestudeerde huiscusp staat. Het 

laatstgenoemde huis, staat dan in een ondergeschikte positie tegenover datgene waarin de Heer staat.  

Bijvoorbeeld – laten we veronderstellen dat Mercurius (Heer van het teken Maagd) zich in het 

tiende huis (de positie in de maatschappij) bevindt. We kunnen dit als volgt vertalen: de 

bezittingen (2de huis)  ‘moeten bijdragen tot’ of ‘zijn ondergeschikt aan’ de maatschappelijke 

status (10de Huis, waarin de Heer van het tweede huis staat). 

 

Opsomming van de Tekens met hun respectievelijke Heer: 

• Ram/Mars  

• Stier/Venus  

• Tweelingen/Mercurius  

• Kreeft/Maan 

• Leeuw/Zon  

• Maagd/Mercurius 

• Weegschaal/Venus 

• Scorpio/Pluto 

• Boogschutter/Jupiter 

• Steenbok/Saturnus 

• Waterman/Uranus  

• en ten slotte Vissen/Neptunus. 
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PLANETEN COMBINEREN: DE ASPECTEN 
 

 

Met de gegevens die we tot nu toe behandeld hebben, kunnen we al een heel stuk van een 

geboortehoroscoop duiden. De planeten geven aan welke facetten van onze persoonlijkheid 

geactiveerd worden. De tekens waarin ze staan geven aan op welke manier dat gebeurt, en de huizen 

bepalen op welk gebied de werking het sterkst is. De planeten staan nu onderling ook in bepaalde 

verhoudingen. De hoek (het aspect) die ze met elkaar vormen, kan een speciale betekenis hebben: 

daarover gaat het volgende onderdeel. 

We beperken ons in deze cursus tot de belangrijkste (de zogenaamde majeure aspecten). Deze zijn: 

 de conjunctie: samenstand van de betrokken planeten 

 het sextiel: de afstand tussen de betrokken planeten bedraagt ongeveer 60° 

 het vierkant: de afstand tussen de betrokken planeten bedraagt ongeveer 90° 

 de driehoek: de afstand tussen de betrokken planeten bedraagt ongeveer 120° 

 de oppositie: de afstand tussen de betrokken planeten bedraagt ongeveer 180° 

 

Het is duidelijk dat de afstand (of de hoek) tussen twee planeten heel zelden precies 0°, 60°, 90°, enz... 

bedraagt. Welke zijn dan de toegelaten afwijkingen of orbs? 

Je kan je aan de volgende regels houden (al doet het computerprogramma dat de horoscooptekening 

maakt dat vaak voor jou. Soms zijn die orbs wijder dan wij ze hier nemen. Daar hou je wel best rekening 

mee). Hoe preciezer een aspect is, hoe sterker het zal werken. 

 voor conjunctie, vierkant, driehoek en oppositie bedraagt de toegelaten orb 4° tot 6°. Is één 

van de betrokken planeten de Zon of de Maan, dan kan je tot 8° gaan. De reden daarvoor is 

dat deze hemellichamen heel snel door de dierenriem gaan. 

 

 voor het sextiel bedraagt de maximale orb 3° tot 5°. 

 

Ieder van deze aspecten heeft een specifieke betekenis. Traditioneel wordt aan sextiel en driehoek 

een positieve, harmonische werking toegeschreven, en aan oppositie en vierkant een negatieve. Deze 

opvatting is juist in die zin, dat we de werking van driehoek en sextiel over het algemeen aangenamer 

vinden, dan die van het vierkant en de oppositie. Toch kan de uitwerking op de persoonlijkheid van de 

oppositie en het vierkant uiteindelijk veel interessanter en positiever zijn dan die van het sextiel of van 

de driehoek. We kunnen er dan ook beter van uitgaan dat er geen goede of slechte aspecten bestaan.  

 

DE CONJUNCTIE  
Kernwoord: KRACHTIGE KLEMTOON  

De conjunctie legt een extra sterke klemtoon op het huis waarin ze staat. Ze geeft aan dat op dat 

levensgebied iets belangrijks gebeurt.  
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Over het algemeen versterken en stimuleren de betrokken planeten elkaar. Maar ze kunnen elkaar 

ook tegenwerken en blokkeren. Of de conjunctie positief dan wel negatief uitwerkt, hangt in de eerste 

plaats af van de betrokken planeten en van de onderlinge afstand. Wanneer vb. Mars of Uranus in zo'n 

conjunctie betrokken zijn met een andere positieve planeet (vb. de Zon) dan geeft dit een overdaad 

aan energie, waar we ons niet goed blijf mee weten.  

Bestaat de conjunctie uit twee planeten die niet zo goed bij elkaar passen, of tegengesteld zijn van 

karakter, dan kan de energie zelfs geblokkeerd geraken, en kan er sprake zijn van een psychologische 

kortsluiting. Dit zou het geval kunnen zijn voor een conjunctie van Uranus met Neptunus. De eerste 

planeet bevordert onze vrijheidsdrang, de tweede onderwerpt ons aan sociale dwang. We kunnen ons 

dan gevangen voelen in een impasse. In dat geval kunnen we kijken of de conjunctie geen andere 

aspecten maakt, langs waar de energie toch een zinvolle uitweg krijgt. Het kan ook zijn, dat we, bij een 

tegengesteld karakter van de betrokken planeten, geneigd zouden zijn de energie van de ene planeet 

te misbruiken, om de andere planeet te laten primeren. In het voorbeeld van de conjunctie tussen 

Uranus en Neptunus zou dat er kunnen op wijzen, dat we tijdelijk bereid zijn ons persoonlijk belang te 

laten varen (Neptunus), maar met als enig doel daar later groter persoonlijk voordeel uit te halen 

(Uranus).  Ook in dat geval kunnen we kijken of de conjunctie geen andere aspecten maakt. 

 

HET SEXTIEL  
Kernwoord: AANMOEDIGING  

Het sextiel is een productief aspect (het levert dus resultaten op) waarin we zelf actief betrokken zijn 

bij het verfijnen of organiseren van onze persoonlijkheid. Het spoort ons aan om gebruik te maken van 

onze talenten. De aard van die talenten wordt aangegeven door de betrokken planeten, de manier 

waarop we er gebruik van maken wordt aangegeven door de tekens. 

Het sextiel verbindt (in de tekens) aarde en water, en dat geeft als werking : een praktische benadering, 

die niet van gevoel is ontbloot. Of het verbindt de elementen lucht en vuur, wat maakt dat we in onze 

manier van handelen blijk geven van geïnspireerd denkvermogen. 

We moeten ook nagaan of de betrokken planeten goed samenwerken of juist niet, maar toch is dat 

hier minder belangrijk, omdat we dit aspect zelf nogal goed in de hand hebben. 

Voorbeeld: sextiel tussen Uranus en Neptunus geeft aan dat we gebruik kunnen maken van de 

samenwerking tussen individuen om een gemeenschappelijke realiteit te creëren. 

 

HET VIERKANT  
Kernwoord: OPBOUW (door conflict)  

Het vierkant is een spanningsaspect waarbij we verplicht worden onze krachten te mobiliseren. Het 

gaat hier om een probleem (aangegeven door de aard der betrokken planeten, en de stand in de 

desbetreffende huizen), waar we noodgedwongen iets aan moeten doen. Deze spanning is zeker 

constructief: we hebben te maken met een conflict waarbij we onze talenten in werking moeten 

stellen, willen we het doel bereiken dat we voor ogen hebben. Het vierkant kan pijnlijk zijn, maar het 

is uiteindelijk opbouwend voor de persoonlijkheid. Als we met een vierkant goed omgaan, leren we 

onze energie doelgericht te gebruiken. 
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Voorbeeld: een vierkant tussen Uranus en Neptunus geeft een pijnlijke bezorgdheid van de geborene 

m.b.t. zijn persoonlijke verantwoordelijkheden tegenover de maatschappij. 

 

DE DRIEHOEK  
Kernwoord: VERWORVENHEID 

De driehoek geeft onze aangeboren talenten en creatieve vermogens weer. Deze zijn zo geïntegreerd 

in de persoonlijkheid, dat we er ons misschien niet eens meer van bewust zijn. Een driehoek is dan ook 

niet noodzakelijk gunstig in uitwerking: omdat we er niet veel hoeven voor te doen, kan dit aspect ook 

aanleiding geven tot een zekere gemakzucht.  

Ook hier kijken we naar de aard van de betrokken planeten en de stand in de desbetreffende huizen. 

Voorbeeld: een driehoek tussen Uranus en Neptunus wijst erop dat de geborene tevreden is met zijn 

lot als individu in een gegeven maatschappij. Het nadeel is dat hij er zich niet toe uitgedaagd voelt om 

zijn lot te verbeteren.  

 

DE OPPOSITIE  
Kernwoord: BEWUSTZIJN (van tegengestelden) 

Bij de oppositie staan de twee betrokken planeten recht tegenover elkaar. Het is een aspect dat ons 

bewust maakt van twee tegengestelde krachten, die ieder een andere kant uittrekken. We kunnen ons 

erdoor laten uiteenrukken, maar het geeft ons evengoed de kans op evenwichtigheid, wanneer we 

erin slagen deze twee tegengestelden in balans brengen, met elkaar trachten te verzoenen. 

Zoals bij ieder aspect, spelen de aard van de betrokken planeten en de huizen waarin ze staan, een 

belangrijke rol. 

Voorbeeld: een oppositie tussen Uranus en Neptunus: de geborene is zich persoonlijk sterk bewust dat 

de wereld behoefte heeft aan een nieuw maatschappijbeeld, waarin ook hij zijn plaats kan vinden. Hij 

kan dat proberen in evenwicht te brengen door er iets aan te doen, of hij kan blijven twijfelen of erger 

nog: zich laten ontmoedigen door het gebrek aan medewerking vanuit de maatschappij. 

 

De aspecten die we hier bestudeerd hebben, kunnen onderling een markante figuur vormen in de 

horoscoop. De meest voorkomende zijn: de grote driehoek, het grote vierkant en het T-kruis. 

 

DE GROTE DRIEHOEK  
Drie planeten, kunnen onderling een driehoeksaspect hebben, zodanig dat een gesloten driehoek 

ontstaat in de kaart. 

In de traditionele astrologie wordt deze figuur eerder als ongunstig beschouwd: ze zou duiden op 

teveel zelftoegeeflijkheid. Laten we dit toch even nuanceren. Het is waar dat in deze configuratie 

wellicht teveel harmonie, en te weinig prikkels aanwezig zijn, wat tot een zekere traagheid leidt. 

Wanneer we er echter in slagen nadruk te leggen op de kwaliteiten van het element (vuur, aarde, lucht 

en water), waarin de driehoek staat, kunnen we ontsnappen aan de negatieve kanten ervan.  
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De grote driehoek is in de hedendaagse astrologie een ware geluksconstellatie. Het universum brengt 

je kansen, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Je bent beschermd door de kosmos. Hierna volgt 

een opsomming per element, van de eigenschappen die in de verf bij een grote driehoek. 

Bij een grote driehoek in vuur 
De geborene moet gebruik maken van volgende kwaliteiten: hij is fundamenteel zelfzeker. Hij laat zijn 

leven niet conditioneren. Hij voelt zich vrij van verplichtingen, legt een groot enthousiasme aan de dag 

voor nieuwe dingen, maar zal zich niet engageren in vruchteloze projecten. 

Bij een grote driehoek in aarde 
De geborene moet gebruik maken van volgende kwaliteiten: hij heeft een uitgesproken praktische 

instelling. Hij is uitermate goed bestand tegen druk van buitenaf, blijft integer en is de verdediger bij 

uitstek van het goede. 

Bij een grote driehoek in lucht 
De geborene moet gebruik maken van volgende kwaliteiten: hij heeft een uitermate flexibel karakter. 

Hij wil zijn talenten en bekwaamheden op elk gebied demonstreren en durft risico's te nemen. 

Bij een grote driehoek in water  
De geborene moet gebruik maken van volgende kwaliteiten: hij legt een grote affiniteit aan de dag met 

alles wat te maken heeft met een totaal-bewustzijn. Hij heeft een uitstekend aanvoelingsvermogen en 

is de psychologische en intellectuele verzoener bij uitstek in meningsverschillen en disharmonische 

toestanden. 

 

HET GROTE VIERKANT  
Wanneer de uiteinden van twee opposities verbonden zijn door (vier) vierkantaspecten, ontstaat de 

figuur van een gesloten vierkant. Traditioneel wordt het grote vierkant als ongunstig aanzien. Het is 

geen gemakkelijke configuratie. De energiestroom van elk vierkantaspect zit gevangen in het volgende 

vierkantaspect, tenzij er andere gegevens in de kaart aanwezig zijn (vb. Mars als handvatplaneet 

betrokken in een groot vierkant: geeft toch nog een zekere efficiëntie). 

Het grote vierkant staat dan ook voor verspilling van energie, gebrek aan efficiëntie en de neiging om 

totaal onvoorspelbaar, of zonder inzet van zijn capaciteiten, de klemtoon te leggen nu eens op dit 

aspect van de persoonlijkheid, en dan weer op een ander aspect ervan. 

In het beste geval wijst het grote vierkant op het feit dat men zich moet tevreden stellen met een 

ondergeschikte of onbeduidende positie in dit leven. 

 

HET T-KRUIS  
Het T-kruis bestaat uit een oppositie, waarvan de uiteinden met elkaar verbonden zijn door twee 

vierkanten. Deze figuur is ongetwijfeld de meest dynamische en effectieve. De besluiteloosheid die in 

het oppositie-aspect aanwezig kan zijn, wordt hier resoluut opgeheven door de twee energiestromen 

van de vierkanten. Het T-kruis staat voor directheid van aanpak en doorzettingsvermogen. Dit stelt de 

geborene voelt in staat de zich gestelde doelen en projecten uit te voeren. 

Speciale aandacht verdient ook nog de planeet die beide vierkantaspecten met elkaar verbindt. Hij 

geeft aan in welk aspect van de persoonlijkheid (volgens de eigen specifieke aard van de planeet) meer 
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dan normaal potentieel aanwezig is. Het huis waarin de planeet staat geeft aan op welk terrein deze 

potentie werkzaam is, en het teken geeft de manier aan waarop ze functioneert. 

 

NIET GEASPECTEERDE PLANETEN 
Wanneer een planeet geen majeur aspect maakt met een andere planeet, dan zeggen we dat die 

planeet ongeaspecteerd staat. Met majeur aspect wordt bedoeld: conjunctie, sextiel, vierkant, 

driehoek, oppositie.  

Een ongeaspecteerde planeet staat geïsoleerd in de kaart: hij neemt a.h.w. geen deel aan het geheel. 

Wat betekent dat in de praktijk?  

De geborene kan de inhoud van de planeet niet zo goed herkennen, plaatsen. Hij ervaart dat die inhoud 

niet aansluit bij de rest van zijn psyche en is daarom geneigd tot overcompensatie. De niet-

geaspecteerde planeet treedt dan juist heel sterk op de voorgrond, wat de geborene last kan bezorgen 

in zijn omgeving , maar evengoed kan die planeet zo ver ontwikkeld worden dat hij zelfs een gave 

oplevert (vb. Mozart had een niet geaspecteerde Venus). 

Anderzijds is de werking van de ongeaspecteerde planeet zo wisselvallig, zo onaangepast aan de 

situatie (tijd en omstandigheden) dat hij ook heen en weer slingert tussen een te krachtige en te 

zwakke werking, tussen alles-of-niets. 

OPMERKING: bij de planeten Uranus, Neptunus en Pluto onderscheidt de niet geaspecteerde vorm 

zich voornamelijk in de extreemheid van hun uitdrukking en niet in het tegendeel daarvan! 

Bestaat er een uitweg, een brug om dergelijke planeten minder geïsoleerd en beter te laten werken? 

Er zijn twee mogelijkheden: receptie of een goede link met de horoscoop van iemand anders. 

 receptie: verbindt planeten via het heerserschap. 

Met een voorbeeld wordt het duidelijker. Stel dat de Maan ongeaspecteerd staat in het teken 

Tweelingen. Dan gaan we op zoek naar de planeet waar Tweelingen de heerser van is. Voor 

Tweelingen is dat Mercurius. Mocht Mercurius nu in het teken Kreeft staan (Kreeft heerst over 

de Maan) , dan is er receptie en een soort verbinding tussen Maan en Mercurius. Zo kan er 

toch gepraat worden over de gevoelens. 

 andermans horoscoop: de ongeaspecteerde planeet kan wel een sterke verbinding hebben 

met een planeet in de horoscoop van iemand anders 

Als we twee horoscopen op elkaar leggen, kan bijvoorbeeld de ongeaspecteerde Maan een conjunct 

vormen met de Venus van de andere (partner, vriend,…) en daardoor uit zijn isolement geraken.  

 

Betekenis van de niet geaspecteerde planeten 
 

ZON 

Geeft een identiteitsprobleem. Overcompensatie door grote eerzucht, een te groot ego. Komt heel 

zelfbewust over, maar is dat niet. Moeite om zich te handhaven.  
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MAAN 

Uiterst emotioneel, overgevoelig en beïnvloedbaar. Sterk verzorgend en moederlijke eigenschappen. 

Dan weer compleet ontoegankelijk. De Maan is al wisselvallig van zichzelf, ingeval ze niet geaspecteerd 

is kan zich dat vertalen in labiliteit. 

MERCURIUS 

Constant alert, analyseert eindeloos, over-organiseert. Vaak intelligente mensen. Spraakwaterval die 

evengoed plots kan dichtklappen op momenten wanneer spraakzaamheid van hem wordt verwacht.  

VENUS 

Legt teveel nadruk op harmonie, gaat conflict uit de weg en haalt zich daardoor disharmonische 

situaties op de hals. Overdrijft in gevoelens als liefde en vriendschap en wisselt deze af met volslagen 

koelheid. Bijzonder creatieve perioden wisselen af met momenten van absolute luiheid. 

MARS 

Moet zichzelf constant bewijzen. Overmatig energiek. Neiging tot roekeloosheid, gebrek aan tact. Kan 

met veel inzet aan iets beginnen om het dan even plots te laten schieten. 

JUPITER 

Ziet de dingen te groot. Overdreven optimistisch. Doorgedreven expansiedrang. Geneigd tot overdaad 

(in de geneugten van het leven). Grootse ideeën qua filosofie. Het alles-of niets vertaalt zich hier in 

fanatisme. 

SATURNUS 

Uitermate zelfbeheerst en gedisciplineerd, grote behoefte en talent tot structureren. Koel en 

ongenaakbaar. Aan de andere kant: angstig, buien van grote onbeheerstheid, pessimistisch waardoor 

hij zijn kansen niet benut (geen vorm geeft). 

URANUS 

Grote rusteloosheid, inventiviteit en bijna dwangmatige behoefte aan onafhankelijkheid. Inzichten die 

grenzen aan het paranormale. Radicale koerswijzigingen. Provocateur. Maar ook gepassioneerde 

(maatschappelijk) vernieuwer. 

NEPTUNUS 

Sterke drang tot verfijning, idealisering, onthechting en grensvervaging. Dat laatste kan de bedrieger 

en de oplichter voortbrengen maar ook de mysticus en de helderziende. Grote fantasie en verbeelding 

waardoor het onderscheid tussen verbeelding en werkelijkheid kan vervagen. 

PLUTO 

Uitgesproken machtsdrang met neiging tot manipulatie. De planeet laat het diepste van onszelf zien 

en leidt aldus tot transformatie. Niet Zonder eerst door het spreekwoordelijke dal te trekken. 

Ongeaspecteerd gebeurt dat in extreme vorm. Vandaar ook dat angst, fobieën en dwangneurosen er 

deel van uitmaken.  


