
Lisa Bu� erworth
Fotografie Lisa Linder

Ontdek de wijsheid
van de planeten &
12 sterrenbeelden

ASTROLOGIE



Inleiding 06 
Wat is astrologie? 09
De geschiedenis van astrologie 10
De basis van astrologie 13
Hoe gebruik je dit boek? 14
De tekens van de dierenriem 16
Elementen 18
Modaliteiten 20
Polariteiten 21

Ram 22
Liefde, vrienden en gezinsleven 24
Carrière, geld en zelfbewustzijn 25
Kristallen & etherische oliën 26

Stier 28
Liefde, vrienden en gezinsleven 30
Carrière, geld en zelfbewustzijn 31
Kristallen & etherische oliën 32

Tweelingen 34
Liefde, vrienden en gezinsleven 36
Carrière, geld en zelfbewustzijn 37
Kristallen & etherische oliën 38

Kreeft 40
Liefde, vrienden en gezinsleven 42
Carrière, geld en zelfbewustzijn 43
Kristallen & etherische oliën 44

Leeuw 46
Liefde, vrienden en gezinsleven 48
Carrière, geld en zelfbewustzijn 49
Kristallen & etherische oliën 50

Maagd 52
Liefde, vrienden en gezinsleven 54
Carrière, geld en zelfbewustzijn 55
Kristallen & etherische oliën 56

Weegschaal 58
Liefde, vrienden en gezinsleven 60
Carrière, geld en zelfbewustzijn 61
Kristallen & etherische oliën 62

Schorpioen 64
Liefde, vrienden en gezinsleven 66
Carrière, geld en zelfbewustzijn 67
Kristallen & etherische oliën 68

Boogschutter 70
Liefde, vrienden en gezinsleven 72
Carrière, geld en zelfbewustzijn 73
Kristallen & etherische oliën 74

Steenbok 76
Liefde, vrienden en gezinsleven 78
Carrière, geld en zelfbewustzijn 79
Kristallen & etherische oliën 80

Waterman 82
Liefde, vrienden en gezinsleven 84
Carrière, geld en zelfbewustzijn 85
Kristallen & etherische oliën 86

Vissen 88
Liefde, vrienden en gezinsleven 90
Carrière, geld en zelfbewustzijn 91
Kristallen & etherische oliën 92

De planeten 94
De Zon 96
De Maan 97
Mercurius 98
Venus 101
Mars 104
Jupiter 107
Saturnus 110
Uranus 113
Neptunus 116
Pluto 119

De huizen 122
Eerste huis 124
Tweede huis 125
Derde huis 126
Vierde huis 127
Vijfde huis 128
Zesde huis 129

Zevende huis 130
Achtste huis 131
Negende huis 132
Tiende huis 133
Elfde huis 134
Twaalfde huis 135

Je geboortehoroscoop 136
Zonneteken 138
Maanteken 140
Ascendant 148
Alles samenbrengen 156
Astrologie in het dagelijks leven 157

Register 158
Dankwoord 160

INHOUD



inleiding

Mensen richten zich al duizenden jaren tot de hemellichamen voor informatie en 
begeleiding. Eigenlijk best logisch, want overdag geeft de Zon ons licht en leven, 
en ’s nachts schitteren de sterren aan de hemel terwijl de Maan – met haar 
etherische gloed – opkomt en weer ondergaat. Het is dan ook geen wonder dat 
mensen altijd al door de stand en bewegingen van de hemellichamen geïntrigeerd 
zijn geweest.

Astrologie is een leer die duizenden 
jaren oud is en die het heelal, en de 
planeten die daar deel van uitmaken, 
een diepere betekenis geeft die verder 
gaat dan wat wetenschap, wiskunde en 
de verkenning van ons zonnestelsel ons 
kunnen vertellen. Astrologie richt zich 
op de mythische taal van de sterren. 
Het is een traditie die uitgaat van het 
besef dat we slechts een klein onder
deel zijn van een universum waarin 
alles met elkaar verbonden is, dat we 
worden beïnvloed door de energieën 
van de planeten en hun bewegingen 
door de lucht. En astrologie is 
bovendien een toegankelijke manier 
om een beetje extra magie toe te 
voegen aan ons dagelijks leven.

Hoewel de reguliere astrologie zich de 
afgelopen decennia voornamelijk heeft 
beperkt tot horoscopen, beslaat de 

astrologische praktijk een veel groter 
gebied dat zoveel meer te bieden heeft. 
Astrologie is rijk aan lagen en nuances, 
die je kunt verdiepen door gebruik te 
maken van je intuïtie. Hoewel het een 
oude leer is, kan astrologie heel goed 
in onze moderne tijd worden toegepast. 
Het is een tijdloos hulpmiddel om het 
zelf te begrijpen; om ons bewust te 
worden van wie we zijn, waar onze 
sterke punten liggen en wat onze 
uitdagingen kunnen zijn. Het geeft 
inzicht in de mensheid als geheel en in 
onze kortstondige maar uitzonderlijke 
tijd hier op Aarde. En ook in hoe we 
kunnen leren om beter van onszelf en 
van elkaar te houden. De volgende 
bladzijden zijn slechts een begin. Het 
verhaal van de sterren is eeuwig en als 
je het leert lezen, kun je je eigen 
bestemming bepalen.
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– Inleiding – 

Elk dierenriemteken behoort tot een van de vier elementen – vuur, aarde, lucht en 
water. En elk element is in drie tekens dominant. Als je de elementen kent, krijg je 
niet alleen goed inzicht in je zonneteken, maar ook in je complete horoscoop. Hoe 
dominanter een element in je horoscoop, hoe meer het je aard zal bepalen. 

VUUR 

Gepassioneerd + Gedreven + Dynamisch

Tekens geregeerd door vuur:  Ram + Leeuw + Boogschutter

Vuurtekens zijn precies dat: vurig. Creatieve, charismatische mensen met een 
gezond gevoel van eigenwaarde en een sterke gemotiveerdheid. Vuurtekens 
brengen dingen in beweging en doen dat vaak met veel intensiteit. Ze dwingen 
aandacht af (en zoeken die ook!). Het zijn gepassioneerde mensen met diepe 
verlangens die niet bang zijn om die wensen kenbaar te maken. Vuurtekens zijn 
leiders en pioniers, maar soms ook heethoofden. De keerzijde van vuurtekens kan 
impulsief gedrag, egocentrisme en opvliegendheid zijn. Hun sterke gedrevenheid 
kan aanstekelijk zijn, maar kan ook leiden tot een burnout. Het is een uitdaging 
voor hen om hun intensiteit te kanaliseren.

AARDE 

Geaard + Praktisch + Sensueel

Tekens geregeerd door aarde:  Stier + Maagd + Steenbok

Aardetekens hebben een zeer nuchter karakter. Ze benaderen de wereld 
pragmatisch en blinken uit in praktische zaken. Het zijn loyale vrienden en 
partners die zich sterk hechten als het om relaties gaat. Aardetekens zijn 
afgestemd op het heden; ze zitten niet verstrikt in het verleden en zijn niet 
voortdurend bezig met de toekomst. En ze staan ook sterk in contact met hun 
fysieke zelf: ze genieten van beweging, aanraking en lichamelijke verbinding. 
Ze halen plezier uit de materiële dingen die het leven te bieden heeft, zoals lekker 
eten, goede wijn en materiële bezittingen. Ze zijn verantwoordelijk en betrouw
baar, en vinden troost in stabiliteit. Deze eigenschappen kunnen zich ook op meer 
uitdagende manieren manifesteren. Hun standvastigheid kan aardetekens heel 
koppig maken en hun praktische aard kan ze ervan weerhouden om zelfs de 
kleinste risico’s te nemen of uit hun comfortzone te stappen.

LUCHT 

Intellectueel + Sociaal + Communicatief

Tekens geregeerd door lucht:  Tweelingen + Weegschaal + 
Waterman

Lucht valt samen met onze mentale sfeer, en luchttekens staan er dan ook om 
bekend met hun hoofd in de wolken te zitten: ze zijn altijd aan het denken. Ze zijn 
bedreven in het conceptualiseren van hun ideeën en meningen, en in het 
communiceren ervan. Luchttekens zijn over het algemeen sociaal en kunnen met 
bijna iedereen een gesprek voeren. Ze handelen vanuit rationaliteit in plaats van 
emotie en geven een logica aan hun gedachten en acties. Ze kunnen zich als 
onpartijdige waarnemers door de wereld bewegen en het gedrag en de motivaties 
van anderen goed begrijpen. Dit kan ook nadelen hebben. Luchttekens kunnen 
wispelturig gevonden worden en een koele, afstandelijke houding innemen. Maar 
ze zijn leuk om in de buurt te hebben, vooral als het gaat om het delen van nieuwe 
ideeën, het verkennen van creatieve mogelijkheden of het voeren van inspirerende 
gesprekken.

WATER 

Intuïtief + Emotioneel + Spiritueel

Tekens geregeerd door water:  Kreeft + Schorpioen + Vissen

Watertekens worden geregeerd door emotie. Ze ervaren alles snel en intens: ze 
‘stromen’ door het leven en voelen alles, of de zee nu woelig of kalm is. 
Watertekens zijn over het algemeen zeer intuïtief, in staat om de emoties van 
anderen op te pikken en zich in te leven in wat anderen voelen. Dit betekent dat ze 
vaak medelevend zijn en goed begrijpen wat anderen doormaken. Watertekens 
zien alles als een zaak van het hart: dit heeft altijd voorrang op de logica van de 
hersenen, wat soms voor problemen zorgt. Omdat watertekens zo open en 
kwetsbaar zijn, kunnen ze ook bijzonder gevoelig zijn en gemakkelijk gekwetst of 
overdreven emotioneel worden. Hun diepe gevoel van intuïtie en verbinding met 
emotie betekent ook dat watertekens de meest spirituele tekens zijn. Ze zijn in staat 
om onze plek in het grotere universum te zien en zijn ontvankelijk voor het gevoel 
dat er van alles buiten onze fysieke wereld bestaat.

ELEMENTEN
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tweelingen
SLIM + NIEUWSGIERIG + COMMUNICATIEF

Soms lijkt het alsof dit drukke teken nooit stopt; het heeft altijd zoveel te doen! Dit 
sociale teken maakt graag nieuwe vrienden, praat met vreemden en deelt 
gedachten en meningen met iedereen die wil luisteren. Dit komt niet echt als een 
verrassing, aangezien Tweelingen worden geregeerd door Mercurius, de planeet 
van communicatie. Ze passen zich makkelijk aan door hun veranderlijke energie. 
Dit luchtteken is eindeloos nieuwsgierig, zoekt voortdurend naar nieuwe ideeën en 
ervaringen, en neemt informatie op als een gigantische spons. Breng routine of 
enige vorm van eentonigheid ter sprake, en de fladderende Tweelingen rennen 
hard weg. Dit teken houdt van afwisseling en is snel verveeld. Tweelingen zullen tot 
het uiterste gaan om zichzelf constant bloot te stellen aan nieuwe dingen. Hun 
geest is snel en hun persoonlijkheid speels. Ze zijn misschien wel de meest perfecte 
feestgangers van de dierenriem: bekwame gesprekspartners, enthousiaste mensen
mensen en opgewekte slimmeriken.

Niet alleen de naam, maar ook het 
symbool van dit sterrenbeeld is een 
tweeling; de weergave van hun 
voorliefde voor multitasking. 
Tweelingen kunnen twee keer zoveel 
gedaan krijgen in de helft van de tijd 
door hun mentale scherpte en hun 
vermogen om goed om te gaan met 
een bepaald niveau van chaos. Toch 
kunnen ze ook veel opwindende 

ideeën bedenken die ze nooit zullen 
uitvoeren of afmaken. Het tweeling
symbool staat ook voor dualiteit, dat 
goed gekanaliseerd een balans tussen 
licht en donker kan betekenen, met 
zowel interesse in aardse als in 
spirituele zaken. Dit grappige teken 
kan trouwens ook diep wegzakken in 
humeurigheid.
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– Tweelingen – – Tweelingen – 

Tweelingen zijn romantische charmeurs. Het zijn opwindende minnaars, 
spraakzame dates en enthousiaste luisteraars, zolang hun interesse gewekt blijft. 
Maar hoe boeiend Tweelingen ook zijn, je krijgt het gevoel dat ze nooit volledig 
aanwezig zijn. Ze hebben zoveel te doen dat echte verbinding lastig is. De 
voorliefde van Tweelingen voor variëteit kleurt ook hun liefdesleven; ze kunnen 
zelfs een relatie aangaan om de aandacht van iemand anders te trekken. Als ze de 
liefde van hun leven vinden, komt de gulle natuur van Tweelingen naar voren en 
wordt hun ware zelf onthuld.

Uitdagingen – Omdat Tweelingen 
altijd op zoek zijn naar de volgende 
nieuwe uitdaging, zelfs in de liefde, 
kunnen ze een potentiële partner 
verlaten voordat ze die echt een kans 
hebben gegeven. Hun neiging tot een 
levendige maar informele band met 
mensen kan hen ervan weerhouden 
een diepe en intieme band aan te gaan 
en te onderhouden. Door hun 
charmante, flirterige en geestige 
karakter is er altijd wel iemand die hen 
leuk vindt. Maar als ze een duurzame 
relatie willen, zullen ze dieper moeten 
graven, hun energie moeten 
concentreren en moeten leren te 
vertrouwen en vertrouwd te worden.

Aanvullende tekens – De Weegschaal 
en Tweelingen hebben veel gemeen, 
waaronder een sprankelende 
gezelligheid en het intellect van 
luchttekens. De extraversie van de 
Leeuw is een aanvulling op het 
enthousiasme van Tweelingen, 
waardoor deze vuurenlucht
combinatie een energiek duo vormt.

Uitdagende tekens – Tweelingen 
willen vrijheid, ook binnen een relatie. 
Dat matcht niet goed met de Kreeft en 
de Stier. Hun huiselijke leefwijze 
dempt de behoefte aan nieuwe 
ervaringen van Tweelingen. Een 
onverstandige match die de Stier te 
bezitterig en de Kreeft te gevoelig 
maakt.

Vrienden & familie

Het sociale netwerk van Tweelingen is groot en divers. Hun agenda staat vaak vol 
met activiteiten. Ze hebben allerlei soorten vrienden en deze sociale vlinders 
vliegen van de ene partij, lezing of tentoonstelling naar de andere. Ze zijn de leuke 
vriend die altijd ‘volgeboekt’ is; maar als je eenmaal hun aandacht hebt, zijn ze 
gul, aanhankelijk en ruimdenkend.

Ze spelen een vergelijkbare rol in hun gezin: ze voegen een wild en avontuurlijk 
element toe aan het huiselijke leven. Maar de verantwoordelijkheid voor familie 
drukt soms te veel op Tweelingen, die door niets en niemand gebonden willen zijn. 
Familiebanden zijn echter sterk, dus zelfs als Tweelingen vluchten, zullen ze naar 
familie zeker terugkeren.

Nieuwsgierigheid domineert de carrière van Tweelingen. Ze blinken uit op elk 
gebied dat hun onverzadigbare intellect op peil kan houden. Het freelanceleven 
past vaak beter bij Tweelingen dan een baan van negen tot vijf, omdat ze een hekel 
hebben aan sleur en routine. Ook werk als onderzoeker of schrijver en media
functies passen bij de goede communicatieve vaardigheden van dit teken. Alles 
wat neigt naar gezelligheid helpt ook om hun kortstondige aandacht vast te 
houden. De kracht van Tweelingen ligt in hun vele interesses, hun constante 
zoektocht naar nieuwe ervaringen en hun mentale vermogen om alles te 
verwerken en te distilleren. Hiermee kunnen ze gedijen op terreinen als cultuur, 
entertainment, mode, media en marketing.

Geld

Het drukke leven van Tweelingen is niet goedkoop. Een volle sociale agenda met 
etentjes, drankjes, autoritten en uitgaanskleding leidt vaak tot een nogal lege 
bankrekening. Vooral voor Tweelingen die te veel bezig zijn met alle opwindende 
mogelijkheden die voor hen liggen, is sparen lastig. Hoewel ze over het algemeen 
veel geld hebben, geven ze vaak net zoveel uit als ze verdienen. Hun grilligheid 
kan leiden tot impulsaankopen en risicovolle investeringen. Automatisch sparen, 
hoewel ze vaak vergeten dat ze het ingesteld hebben, is misschien wel de 
gemakkelijkste manier om geld opzij te zetten – zonder dat ze het gevoel hebben 
dat ze plezier opofferen.

Uitdagingen & zelfbewustzijn

Oppervlakkigheid – Tweelingen staan 
bekend om hun brede interesses en 
hun snelle geest. Maar hun onverzadig
bare nieuwsgierigheid kan hun kennis 
vluchtig maken. Hierdoor lijken ze wat 
oppervlakkig; ze weten over veel 
dingen een klein beetje, maar zijn 
nooit specialist in iets.

Niet binden – Een behoefte aan 
nieuwe en constante stimulatie maakt 
het moeilijk voor Tweelingen om zich 
echt te binden. Dit kan zich natuurlijk 
manifesteren in romantische relaties, 
maar het kan ook van invloed zijn op 
waar ze zich tijdens hun dagelijkse 
taken mee bezighouden. Projecten 
afmaken, ergens lang (aan) werken – 
het zijn allemaal uitdagingen voor 
Tweelingen.

Gebrek aan focus – Drukke 
Tweelingen doen misschien een 
miljoen dingen, maar hoeveel van die 
dingen doen ze echt goed? Als iemand 
constant van het ene gesprek naar het 
andere springt, en van het ene feest 
naar het andere gaat, zal hij op den 
duur slechts ‘oppervlakkig’ tevreden 
zijn. Om zich werkelijk voldaan te 
voelen moet Tweelingen leren om te 
vertragen, diep adem te halen en echt 
aanwezig te zijn.

LIEFDE, VRIENDEN 
& GEZINSLEVEN

CARRIÈRE, GELD 
& ZELFBEWUSTZIJN
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– Tweelingen – 

Kristallen kunnen de energieën van een teken versterken of in evenwicht brengen. 
De volgende kristallen zijn niet alleen geweldig voor Tweelingen, maar ook voor 
anderen die wat Tweelingenenergie in hun leven willen brengen of deze in balans 
willen krijgen.

Tweelingen-boost: geel calciet

Geel calciet straalt van positiviteit en 
optimisme. Het geeft een frisse start en 
maakt de weg vrij voor nieuwe ideeën. 
Het belichaamt ook de hang naar het 
verzamelen van informatie dat dit 
luchtteken kenmerkt en helpt de geest 
om alles wat hij leert vast te houden en 
te verwerken.
Gebruik – Leg geel calciet op je 
werkplek. Het geeft je de hersen
stimulerende energie van de constante 
nieuwsgierigheid van Tweelingen.

Tweelingen-balans: rode jaspis

Deze aardende steen is het tegengif 
voor chaos en geeft Tweelingen de 
stabiliteit die ze nodig hebben als hun 
energie versnipperd raakt. Het kan de 
vluchtige nieuwsgierigheid van 
Tweelingen aarden.
Gebruik – Neem rode jaspis in je 
handen, sluit je ogen en haal 3 keer 
adem. Adem 6 tellen in en 8 tellen uit 
om een gevoel van stabiliteit te creëren.

KRISTALLEN

Een andere manier om met de energie van de dierenriem te werken is het  
gebruikmaken van de kracht van planten via etherische oliën. Ideaal voor 
iedereen die zijn Tweelingenenergie wil benutten of in evenwicht wil brengen.

Tweelingen-boost: bergamot

De complexe geur van bergamot is 
zowel zoet als pittig, bloemig en 
citrusachtig. Het belichaamt het 
veelzijdige karakter van Tweelingen en 
staat bekend om zijn stimulerende 
eigenschappen.
Gebruik – Vul een glazen rollerflesje 
van 10 milliliter met zoeteamandelolie 
en voeg 12 druppels bergamot toe. 
Breng aan op de binnenkant van je 
polsen. Niet gebruiken op een (zon)
verbrande huid.

Tweelingen-balans: piment

De kalmerende, aardende 
eigenschappen van deze olie zijn 
geweldig om de altijd bruisende 
energie van Tweelingen tot rust te 
brengen. De tonen van kaneel, 
kruidnagel, nootmuskaat en peper 
halen hen naar het nu.
Gebruik – Verstuif het in huis voor een 
rustige omgeving. Neem piment niet 
in; het kan ook de gevoelige huid 
irriteren.

ETHERISCHE OLIËN



MERCURIUS
HEERST OVER: Tweelingen 
& Maagd
INVLOEDEN: communicatie 
& kennis

VENUS
HEERST OVER: Stier & 

Weegschaal
INVLOEDEN: liefde & plezier

AARDE

MAAN

JUPITER
HEERST OVER: Boogschutter

INVLOEDEN: groei & geluk

MARS
HEERST OVER: Ram
INVLOEDEN: 

lichamelijkheid & 
initiatief

URANUS
HEERST OVER: 

Waterman
INVLOEDEN: 

verandering & 
opstandigheid

SATURNUS
HEERST OVER: Steenbok
INVLOEDEN: structuur & 
discipline

NEPTUNUS
HEERST OVER: Vissen

INVLOEDEN: verbeelding & 
intuïtie

PLUTO
HEERST OVER: 

Schorpioen
INVLOEDEN: kracht & 
transformatie
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de planeten

Nu we de archetypische energie van de dierenriemtekens beter begrijpen, is het 
tijd om de planeten te leren kennen. Want juist deze hemellichamen, en hun 
beweging door de tekens, hebben de grootste invloed op wie we zijn en hoe we ons 
in de wereld manifesteren. Elke planeet vertegenwoordigt een element van onze 
persoonlijkheid en samen vormen ze de essentie van wie we zijn. De tekens en de 
huizen worden meestal beschouwd als een astrologisch podium, en de planeten als 
de acteurs. De plaatsing van de planeten op het moment van onze geboorte, de 
verschillende tekens en huizen waarin ze staan en de manier waarop ze zich door 
de hemel bewegen, dragen allemaal bij aan het ontstaan van ons unieke 
astrologische beeld.

De lichtgevende hemellichamen

Het zal waarschijnlijk geen verrassing 
voor je zijn dat de helderste hemel
lichamen aan onze hemel – de Zon en 
de Maan – respectievelijk een ster en 
een maan zijn. Maar we gaan hier niet 
op de sterrenkundetoer; in de 
astrologie worden de Zon en de Maan 
als ‘planeten’ beschouwd. Deze twee 
hemellichamen spelen de grootste rol 
in onze horoscopen. (Voor meer 
gedetailleerde informatie over hun 
specifieke invloeden, zie pagina 9697.)

De binnenplaneten

De planeten zijn ingedeeld in drie 
categorieën op basis van hun afstand 
tot de Zon. De eerste daarvan zijn de 
binnenplaneten: Mercurius, Venus en 
Mars. Ze worden ook wel de 
‘persoonlijke planeten’ genoemd, 
omdat ze ons op persoonlijk vlak het 
meest beïnvloeden én de belangrijkste 
facetten van onze basispersoonlijkheid 
vertegenwoordigen. Het zijn ook de 
planeten die het snelst door de tekens 
bewegen. (De Zon en de Maan worden 
beide tot de binnenplaneten gerekend.)

De sociale planeten

De volgende planeten in de baan van 
de Zon zijn Jupiter en Saturnus, ook 
bekend als de sociale planeten. Ze 
hangen minder samen met persoon
lijke aspecten dan de binnenplaneten 
en vertegenwoordigen hoe we ons 
verhouden tot de wereld als geheel.

De buitenplaneten

Voorbij de binnenplaneten en sociale 
planeten staan de buitenplaneten: 
Uranus, Neptunus en Pluto. Deze 
planeten staan het verst van de Zon, 
en hebben daarom de langste omloop
tijden. Ze zeggen daarom niet zoveel 
over jou persoonlijk (hoewel hun 
plaatsing wel uniek is in onze eigen 
geboortehoroscoop), maar meer over 
het collectief, en helpen bij het 
definiëren van een generatie of 
tijdperk.



saturnus
STRUCTUUR + DISCIPLINE + VERANTWOORDELIJKHEID

Heersend teken: Steenbok

Doorlooptijd door dierenriemteken: 2-3 jaar

Van de geluksplaneet Jupiter komen we nu aan bij Saturnus: de kille en 
terughoudende autoriteit die ons met beide benen op de grond zet en ons 
grenzen, volwassenheid en harde lessen leert.

De planeet

Saturnus is de op één na grootste planeet in ons zonnestelsel – alleen Jupiter blijft 
hem voor – en als zesde planeet vanaf de Zon staat hij bijna twee keer zo ver van 
die brandende lichtbol af als Jupiter. Zelfs op die afstand is hij nog met het blote 
oog zichtbaar, en jarenlang werd dan ook gedacht dat hij de rand van ons 
planetaire bestaan vertegenwoordigde – vandaar dat hij met grenzen geassocieerd 
wordt (zelfs zijn ringen staan voor begrenzing). Saturnus’ fysieke afstand wordt 
weerspiegeld in zijn emotioneel afstandelijke aard.

De betekenis

Voordat Jupiter – in de Romeinse mythologie – oppergod werd, was het zijn vader, 
Saturnus, die over de hemelen heerste. In feite was Jupiter het enige kind van 
Saturnus dat in leven bleef – dankzij een moeder die hem verborg voor zijn vader. 
Vanaf het moment dat Saturnus de profetie hoorde dat een van zijn kinderen zijn 
troon omver zou werpen, besloot hij namelijk om hen (inclusief Neptunus en 
Pluto) op te eten bij hun geboorte. Dit alles benadrukt het feit dat de astrologische 
energie van Saturnus er een is van strikte autoriteit, strengheid en ijverige 
discipline. Deze planeet is hier om ons een lesje te leren.

De boodschap

De positie van Saturnus in onze geboortehoroscoop beïnvloedt ons 
verantwoordelijkheids gevoel en onze volwassenheid, wat kan helpen om onze 
uitdagingen onder ogen te zien: waar en hoe je kunt groeien. Op welke gebieden 
ben je gedisciplineerd en op welke gebieden zou je dat moeten zijn? Waar loop je 
tegen de grootste obstakels aan en, misschien nog belangrijker, hoe ga je daarmee 
om? Saturnus legt beperkingen op en wijst de weg langs het pad van plicht en 
bestemming. En hoewel dit alles misschien niet heel ‘leuk’ klinkt, geeft Saturnus 
ons echt de kans om te groeien.
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Ram – Degenen met Saturnus in de 
actiegerichte Ram krijgen te maken 
met vele obstakels; er is altijd wel iets 
wat hen probeert tegen te houden en 
dat zit hun dadendrang behoorlijk in 
de weg. Deze obstakels zijn echter 
bedoeld om hen in contact te brengen 
met hun kracht en moed. Hoe ouder ze 
worden, hoe minder obstakels ze 
tegenkomen – en hoe gemakkelijker 
nieuwe successen op hun pad komen.

Stier – Saturnus in Stier kan leiden tot 
de angst om niet genoeg te hebben. 
Deze mensen verlangen heel erg naar 
zekerheid op het gebied van financiën 
en liefde, en zijn bang om kwijt te 
raken wat ze hebben. Hoewel hun 
situatie misschien niet ideaal is, 
klampen ze zich er toch (soms 
wanhopig) aan vast omdat dat de 
omstandigheden zijn die ze kennen. 
De vastberaden energie van Stieren 
helpt hen er echter doorheen totdat ze 
overvloed vinden, en die delen ze dan 
vaak royaal met anderen.

Tweelingen – De positie van Saturnus 
in Tweelingen versterkt de intellectuele 
vermogens van dit teken en zijn 
verlangen naar het vergaren van 
kennis. Deze mensen kunnen echter 
gebukt gaan onder een gebrek aan 
vertrouwen in hun eigen intelligentie 
en het vermogen om zichzelf en hun 
ideeën tot uitdrukking te brengen; het 
is dan ook belangrijk dat ze de 
remmingen en blokkades in dit opzicht 
overwinnen. Saturnus voegt wat 
relativeringsvermogen toe aan hun 
scherpzinnige en nieuwsgierige 
karakter.

Kreeft – Saturnus’ positie in de 
zorgzame Kreeft kan de gevoelens van 
onzekerheid van dit emotionele teken 
versterken. Deze mensen voelen de 
behoefte om zich aan een partner vast 
te klampen of onderdrukken hun 
gevoelens zodanig dat ze ervan 
losgekoppeld raken en alleen hun 
‘harde’ buitenkant tonen. In het reine 
komen met hun eigen kwetsbaarheid 
en het aangaan van gezonde 
emotionele verbindingen zijn de 
grootste uitdagingen voor de Saturnus
Kreeften.

Leeuw – Degenen met Saturnus in 
Leeuw hunkeren naar de spotlights en 
kunnen zich afgewezen voelen als ze 
niet als ‘speciaal’ worden gezien. Maar 
Saturnus brengt ook toewijding in dit 
koninklijke teken, waardoor deze 
mensen in staat zijn om grote 
verantwoordelijkheden aan te gaan. 
Saturnus tempert hun charme en kan 
ook hun speelsheid en spontaniteit een 
beetje in de weg de staan – vooral als ze 
geen publiek hebben.

Maagd – Als Saturnus in Maagd staat, 
versterkt zijn gedisciplineerde aard het 
natuurlijke pragmatisme van dit teken. 
Intellectuele capaciteiten worden 
aangescherpt en Maagds aandacht 
voor detail wordt extra uitvergroot. 
Die drang naar perfectionisme kan 
mogelijk een uitdaging vormen; omdat 
deze mensen de neiging hebben om 
zich vast te bijten in de details kost het 
ze moeite om het grotere plaatje te 
overzien. ‘Even een stapje terugdoen’ 
kan in dat geval zinvol zijn.

SATURNUS IN DE TEKENS
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de huizen

Inzicht in de energieën van de dierenriemtekens en in de persoonlijkheden van de 
planeten – en hoe die energieën en persoonlijkheden elkaar beïnvloeden – geeft 
een schat aan informatie over wie je bent en hoe je je gedraagt. Nu gaan we daar 
nog een ‘laag’ aan toevoegen en kunnen we de nuances en details nog verder 
invullen.

De 12 astrologische huizen

Net zoals er 12 dierenriemtekens of 
sterrenbeelden zijn, is de horoscoop
cirkel verdeeld in 12 ‘taartpunten’ die 
voor astrologische huizen staan. De 
huizen representeren een levens of 
ervaringsgebied, en elk huis heeft 
betrekking op een afzonderlijk stukje 
van ons leven – denk bijvoorbeeld aan je 
werk, je financiële situatie, je relaties of 
vriendschappen, of je woonsituatie. De 
12 huizen overlappen de 12 dierenriem
tekens in je geboortehoroscoop. De 
ascendant vormt het startpunt van het 
eerste huis; de andere huizen volgen 
dan tegen de klok in, eindigend met het 
twaalfde huis.

De invloed van de huizen

Inzicht in de huizen en hoe ze 
samenwerken met de planeten en tekens 
van je geboortehoroscoop zal je helpen 
de verschillende gebieden in je leven te 
begrijpen. Het teken waarin een huis 
staat, geeft aan wat je op dat levens
gebied zoekt, nodig hebt en welke 
ervaringen je wilt opdoen. Bijvoorbeeld: 
als het derde huis (van communicatie) 
in Ram staat, heb je er waarschijnlijk 
geen moeite mee om vrijuit je mening 
te geven. Maar als datzelfde huis in 
Steenbok staat, heb je misschien een 
ongelooflijk analytisch denkvermogen 
maar ben je verbaal terughoudender. 
De huizen worden echter niet alleen 
beïnvloed door de tekens waarmee ze 
verbonden zijn, maar ook door de 
planeten. Een planeet in een huis vertelt 
je dat je met zijn of haar specifieke 
energie (planeet) de behoefte hebt om 
je op dat specifieke terrein (huis) te 
uiten.

Wat is een stellium?
De aanwezigheid van drie of meer planeten in één huis (of dierenriem
teken) op het moment van je geboorte wordt beschouwd als een stellium. 
Dit is vrij zeldzaam, maar het is de moeite waard om na te gaan of dit bij jou 
het geval is. Het betekent dat dit specifieke levensgebied (huis) het 
middelpunt van veel energie is en sterk wordt uitgedrukt via het 
dierenriemteken waarin het zich bevindt. Als die energie je uit balans 
brengt, kun je je aandacht verleggen naar het tegenovergestelde huis of de 
energie van het tegenovergestelde dierenriemteken omarmen.



SAMENWERKINGSVERBANDEN + PARTNERSCHAP + VIJANDEN

Natuurlijk heersend teken: Weegschaal

Natuurlijk heersende planeet: Venus

Tegenovergesteld huis: eerste

De betekenis in het kort

Het zevende huis van relaties regeert al 
onze eenopeenrelaties, de goede 
(zakelijk, creatief, levenspartners) en 
de slechte (conflicten, echtscheiding, 
vijanden).

Wat het symboliseert

Het zevende huis staat voor de ver
schuiving van het zelf naar de ander, 
in dit geval partners. En dan niet 
partners in de romantische zin van het 
woord (hoewel het huwelijk zeker onder 
deze noemer valt), maar partners in het 
algemeen; eigenlijk iedereen met wie 
we een verbintenis zijn aangegaan. Dit 
gebied vertegenwoordigt professionele 
partner schappen, creatieve samen
werkings verbanden en interpersoonlijke 
relaties, met inbegrip van langdurige 
vriendschappen en levenslange, 
romantische relaties.

Dit huis bepaalt hoe we ons gedragen 
in dit soort partnerschappen: welke 
verbintenissen passen bij ons en welke 
niet, wat voor soort partners zoeken we? 
Het zijn niet alleen de positieve, 
heilzame relaties waarover het zevende 
huis regeert, maar ook de conflictueuze 
of de ‘openlijke vijanden’. Dit is 
namelijk ook het huis van conflicten en 
echtscheiding, van verbroken partner
schappen en vijandschappen. We 
kunnen veel over onszelf te weten 
komen uit de manier waarop we relaties 
met anderen aangaan (en ook weer 
verbreken); dat zijn de lessen die het 
zevende huis ons leert.

Vragen die het beantwoordt

Het zevende huis stelt relaties centraal. 
Wat zoek je in een levenspartner? Wat 
haal je uit samenwerking? Ga je 
gemakkelijk verbintenissen aan en 
welke soorten werken het best voor jou? 
Wat kan je ertoe brengen een relatie te 
verbreken?
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(SEKSUELE) INTIMITEIT + TRANSFORMATIE + MYSTERIE

Natuurlijk heersend teken: Schorpioen

Natuurlijk heersende planeet: Pluto

Tegenovergesteld huis: achtste

De betekenis in het kort

Het achtste huis zit vol mysterie. 
Het gaat over seks, dood, geboorte 
en transformatie, maar ook over 
gemeenschappelijke middelen en 
dingen die onder de oppervlakte 
spelen.

Wat het symboliseert

Het achtste huis is doordrenkt van 
mystiek (het deelt die rol met het 
vierde en twaalfde huis), maar is ook 
het domein van intense levensfasen en 
schijnbaar alledaagse zaken als 
gezamenlijke bezittingen en financiën. 
Het kan worden beschouwd als het huis 
van seks, dood en belastingen. Maar 
waar de thema’s van dit huis echt over 
gaan is transformatie – dood en 
wedergeboorte, vernietiging en 
regeneratie.

Samen met seks, de meest elementaire 
vorm van intimiteit, zitten deze 

thema’s allemaal in de ‘taboesfeer’. 
Het mysterie van dit huis gaat over 
intense gevoelens die in het verborgene 
of persoonlijk onbewuste liggen en 
waarmee je het lastig hebt. De kunst is 
om deze naar boven te halen en te 
omarmen. We moeten de dood ervaren 
om wedergeboorte te leren kennen; we 
moeten verlies ervaren om te kunnen 
groeien. Het achtste huis gaat ook over 
gedeelde bezittingen; geld dat je kunt 
erven, belastingen die je met een 
partner betaalt en gezamenlijke 
schulden. De planeten in dit huis 
zullen je eigen reis van geboorte, dood 
en transformatie beïnvloeden.

Vragen die het beantwoordt

Het achtste huis is gehuld in 
geheimzinnigheid en kan licht werpen 
op ons donkere en diepere zelf. Hoe 
ga je om met verlies? Ben je blij met 
verandering of verzet je je ertegen? Wat 
is je relatie tot seks en de krachtige 
intimiteit die het teweegbrengt?

ZEVENDE HUIS
HET HUIS VAN RELATIES

ACHTSTE HUIS
HET HUIS VAN SEKS EN DOOD


