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De planeten 

e planeten zijn de belangrijkste duidingselementen in een ho-
roscoop. Ze symboliseren energieconcentraties die zich uiten 
als behoeftepatronen of als drijfveren. De planeetinhouden 
zijn psychische inhouden die iets van de mens willen uitdruk-

ken. Dit is geen vaststaand gegeven maar een mogelijke bewuste of 
onbewuste uiting van de planeetdrijfveer in een bepaald teken. De 
planeten drukken zich uit op de manier van het teken waar ze in 
staan. Mercurius bijvoorbeeld blijft de planeet van het denken, de 
communicatie en uitwisseling. Het teken waar Mercurius staat geeft 
aan op welke manier dit denken of communiceren zal plaats vinden. 
Planeten kun je zien als een: 
• een innerlijke drijfveer; 
• een vermogen; 
• een behoefte; 
• een energie; 
• een kracht; 
• een subpersoonlijkheid. 
 
De planeten kunnen op diverse manieren worden verdeeld of gerang-
schikt, de onderstaande verdelingen zijn het belangrijkst: 
• Persoonlijke en onpersoonlijke planeten als gevolg van snelle en 

langzame planeten. 
• Mannelijke en vrouwelijke planeten. 
• Verdeling naar element. 
 

 Bij de duiding is het van groot belang dat we onderscheid maken tus-
sen persoonlijke en onpersoonlijke planeten. Heel persoonlijk zijn de 
zon, maan, Mercurius, Venus en Mars. Dit zijn de snelle planeten en 
het zijn inhouden die ieder heel persoonlijk tot uitdrukking of ontwik-
keling kan brengen. Bij de planeten Jupiter en Saturnus neemt de per-
soonlijkheidswaarde al geleidelijk af. De persoonlijke waarde van deze 
planeten is al minder maar we vinden hun achtergrond (tekens) in 
bepaalde vormen zeker terug in ons karakter. Dit worden ook wel de 
maatschappelijke planeten genoemd. De langzame planeten Uranus, 
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Neptunus en Pluto die een lange omlooptijd hebben zullen nauwelijks 
een persoonlijke inhoud vormen in het karakter. 

 

Transsaturnaal Deze planeten die ook wel transsaturnale planeten worden genoemd 

staan jaren in een bepaald teken en zullen hierdoor hele generaties 
kleuren. Het zijn bovendien drijfveren of inhouden die op zich voor 
ons aardse mensen nauwelijks te bevatten, laat staan te integreren 
zijn. Door een verbinding met persoonlijke planeten of punten in de 
horoscoop worden deze inhouden zowel positief als negatief uitge-
leefd en geïntegreerd. Dit maakt de persoon doorgaans tot een verte-
genwoordiger van (of een deel van) het collectief. Ze leven zodoende 
een stukje van de tijdgeest uit. Het onpersoonlijke wordt mede ver-
oorzaakt doordat deze planeten sterk verbonden zijn met het onbe-
wuste in de mens. Hierdoor zij ze heel onvoorspelbaar voor het be-
wustzijn en zijn ze moeilijk tot ontwikkeling te brengen. De transsa-
turnale planeten spelen bij de plaatsing in een bepaald huis wel een 
persoonlijke rol. 
 

Manlijk/Vrouwelijk De planeten kunnen ook worden verdeeld in een mannelijk en vrou-

welijk principe. Deze verdeling zien we ook terug in de psyche van de 
mens. De planeten Zon, Mars, Jupiter en Uranus weerspiegelen het 
mannelijk principe en de planeten Maan, Venus, Neptunus en Pluto 
het vrouwelijk principe. Mercurius is een neutrale planeet en Satur-
nus is zowel mannelijk als vrouwelijk. Een man zal zich eerder identi-
ficeren met de mannelijke planeten en zal de vrouwelijke planeten 
eerder buiten zichzelf ervaren. Voor een vrouw geldt uiteraard de 
omgekeerde situatie. Het is dus van belang om bij de duiding reke-
ning te houden met het geslacht van de cliënt. 
 
Naast bovenstaande verdelingen zijn er meer factoren van invloed op 
de duiding van een planeet in de horoscoop. Zo kan een planeet re-
trograde lopen. Dit is het verschijnsel dat van de Aarde af het lijkt dat 
de planeten terug lopen in de dierenriem. Ook de hoeken (aspecten 
genoemd) die de planeten onderling maken hebben invloed. Hier-
door kan een drijfveer ingeperkt worden of juist versterkt door een 
aspect met een andere planeet. Zo heeft iedere planeet een bepaalde 
invloed op een andere planeet.   
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Zon De Zon symboliseert de diepste kern, het wezen van de persoonlijk-

heid. Het is het streven om zichzelf te zijn en om de eigen creativiteit 
te uiten. De Zon staat voor ego, zelfverwerkelijking, identiteit, zelfbe-
wustzijn en het innerlijke besef van eigenwaarde. 
 
Principe: ontwikkeling van de individualiteit en de energie waarmee 

je je identificeert; ontwikkeling van het objectieve zelf-
beeld. 

 
Drang: drang om er te zijn en te scheppen. 
 
Behoefte: behoefte om erkend te worden en zichzelf tot uitdrukking 

te brengen. 
 
Uitingswijze 
Positief: blij zijn met zichzelf. Openstaan voor kritiek en zelfkritisch 

kunnen zijn zonder de eigen identiteit te verliezen. 
 
Negatief: trots, verwaandheid, overmatig verlangen zich van ande-

ren te onderscheiden. 
 
Trefwoorden zijn: 
Identiteit; wilskracht; leiderschap; trots; autoriteit; succes; erkenning; 
jezelf zijn; vitaliteit; levenslust; zelfexpressie; creativiteit; egocentrici-
teit; loyaliteit; zelfvertrouwen. 
 

Maan De Maan weerspiegelt het onbewuste emotionele gedrag als reactie 

op de indrukken die van de buitenwereld op iemand afkomen. Het is 
de ontwikkeling van de subjectiviteit, ontvankelijkheid voor indrukken 
en gevoeligheid. Het is het belangrijkste vrouwelijke principe binnen 
de horoscoop. Het is het vruchtbaarheidssymbool en de maandelijkse 
rondgang van de Maan om de aarde weerspiegelt de pieken en dalen 
in de vruchtbaarheid van individuen. Zowel in de mythologie als de 
astrologie wordt de Maan opgevat als moedersymbool. Het symboli-
seert in de horoscoop iemands moederbeeld en van daaruit de ma-
nier waarop en de sfeer waarin iemand naar geborgenheid en veilig-
heid zoekt maar ook creëert. 
 
Principe: ontwikkeling van het vermogen om te voelen of emotio-

neel te reageren; ontwikkeling van de subjectiviteit, ont-
vankelijkheid en gevoeligheid; ontwikkeling van het sub-
jectieve zelfbeeld. 

 
Drang: drang om veiligheid en geborgenheid te creëren. 
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Behoefte: behoefte aan emotionele rust en het gevoel ergens thuis 
te horen en te voelen. Behoefte om lief te hebben en ge-
liefd te worden. 

 
Uitingswijze 
Positief: met zorg reageren zowel ten aanzien van zichzelf als van 

anderen. Uitgebalanceerd aanpassingsvermogen van het 
zelfbeeld en van anderen. 

Negatief: overgevoeligheid, onzekerheid, vertekend zelfbeeld. 
Remmende, negatieve gevoelens ten aanzien van zichzelf 
en anderen. 

 
Trefwoorden zijn: 
Behoefte aan geborgenheid; ontvankelijk; verzorging; de ziel; zelf-
beeld; eerste reactie bij bedreiging; stemmingen; emoties; vrucht-
baarheid; bemoederen en beschermen; wisselvalligheid; beeldend 
vermogen. 
 

Mercurius Dit is de planeet van communicatie en uitwisseling. Het is de bood-

schapper die het bericht overbrengt. Analyseren, ordenen, indelen, 
overdenken, uitwisselen en verbinden op een neutrale manier is de 
uitingswijze van Mercurius. Het is de planeet van het denken en het 
leggen van verbindingen. Het is een mentale planeet die ook nerveus 
of zenuwachtig kan maken. 
 
Principe: ontwikkeling van het logische en rationele denken; ont-

wikkeling van communicatieve uitwisseling en overdracht 
en interpretatie van informatie. 

 
Drang: de drang om waarnemingen en ideeën door bekwaamhe-

den of in spraak uit te drukken. 
 
Behoefte: de behoefte om relaties aan te knopen met anderen; de 

behoefte om te weten en te leren. 
 
Uitingswijze: 
Positief: objectief gedachten en theorieën met elkaar verbinden. 

Objectief informatie uitwisselen. Zuiver onderscheidings-
vermogen. 

 
Negatief: gedachten en theorieën subjectief kleuren. Eenzijdig en 

subjectief met informatie omgaan. Ideeën en theorieën 
koesteren in plaats van toetsen aan de praktijk. Bevoor-
oordeeld zijn. 
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Trefwoorden zijn: 
Intelligentie; denken; communicatie; handel; verkeer; analytisch ver-
mogen; ordenen; nervositeit; spreken; lezen; observeren; rusteloos; 
listig; welbespraakt; weetgierig. 
 

Venus Net als de godin Venus in de mythologie het symbool voor liefde, re-

latie, schoonheid en harmonie was, zo is zij dat ook in de astrologie. 
Zij symboliseert de vrouwelijke energievorm in ons. Het is ons ver-
mogen en behoefte om lief te hebben, aardig gevonden te worden en 
harmonie te creëren zowel in ons zelf als in de omgeving. Venus heeft 
een verzachtende en dempende invloed en realiseert herstel van het 
evenwicht bij een gestoord gevoel. De planeet Venus geeft aan op 
welke vlakken we aardig gevonden willen worden in onze omgeving 
en hoe onze omgang hiermee kan zijn. 
 
Principe: ontwikkeling van evenwichtsherstel waar het gevoel ver-

stoord is; ontwikkeling van waarden door lust en onlustge-
voelens; ontwikkeling van het vermogen om te hechten. 

 
Drang: de drang naar sociaal contact en liefde; de drang om ge-

negenheid te uiten; verlangen naar genoegen en genot. 
 
Behoefte: de behoefte om anderen in harmonie nabij te voelen; de 

behoefte om met anderen gevoelens van harmonie te de-
len. 

 
Uitingswijze: 
Positief: geven en nemen in de omgang met anderen en delen met 

anderen. Liefde en harmonie toelaten zowel voor zichzelf 
als voor anderen en zichzelf toestaan te hechten. 

 
Negatief: zelftoegeeflijkheid, gemakzucht, hebzucht, veeleisend zijn 

in relaties. Geremdheid in het tonen van genegenheid. 
Zich niet durven hechten. 

 
Trefwoorden zijn: 
Harmonie; relatie; liefde; schoonheid; diplomatie; ritme; rust; vrede; 
waardevol; erotiek; jaloezie. 
 

Mars Mars is de mannelijke tegenpool van de planeet Venus. Mars was in 

de mythologie de god van de oorlog. In de astrologie symboliseert 
Mars krachtig optreden, assertiviteit, competitie of strijd. Het is de 
ontwikkeling van de wil en het geeft aan op welke manier we onze 
doelen proberen te bereiken. Het is de behoefte om voor jezelf op te 
komen en je te onderscheiden van anderen. Mars is ook het symbool 
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van seksuele driften en dadendrang. Deze planeet heeft ook te ma-
ken met woede en agressiviteit. 

 
Principe: ontwikkeling van de wil, het verlangen en de begeerte; 

vermogen van actie en energie; assertiviteitsontwikkeling 
en de ontwikkeling van het vermogen tot loslaten en ver-
breken. 

 
Drang: geldingsdrang; agressie; seksuele drang; drang om zonder 

aarzelen te handelen. 
 
Behoefte: de behoefte om verlangens te bevredigen; behoefte aan 

lichamelijke en seksuele prikkeling.   
 
Uitingswijze: 
Positief: moed, initiatief en wilskracht durven tonen om zich op 

een bepaald doel te richten. In oprechtheid en rekening 
houdend met anderen verbreken of loslaten als een doel 
niet meer tot zijn recht komt. 

 
Negatief: ongeduld, eigenzinnigheid, geweld of dreiging als middel 

om een doel te bereiken. Uit egocentriciteit een actie of 
doelgerichtheid verbreken. 

 
Trefwoorden zijn: 
Assertiviteit; wil; agressie; strijd; moed; vechtlust; woede; boosheid; 
sportiviteit; uitdagingen; zelfbevestigingsdrang; seksualiteit; gedre-
venheid. 
 

Jupiter De planeet Jupiter geeft aan welke soort activiteiten en ervaringen je 

inwendig een gevoel van eenheid met een groter of goddelijk plan 
geeft. Hierdoor ook het gevoel van geloof en vertrouwen in de goede 
afloop der dingen. Jupiter staat voor groei, expansie en het verbinden 
van meningen en ideeën tot een geloof of een idee. Hierdoor wordt 
Jupiter vaak geassocieerd met levensfilosofie, geloofsovertuiging en 
een godsidee. Jupiter is optimistisch en geeft vertrouwen en het ge-
loof in jezelf. Op een negatieve manier kan Jupiter ook een dogma 
uitdragen of overdrijven. 

 
Principe: ontwikkeling van geloof en vertrouwen in zichzelf en ande-

ren; ontwikkeling van het persoonlijke groeiproces. 
 
Drang: expansiedrang; drang meer van zichzelf en anderen te ma-

ken. 
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Behoefte: de behoefte aan geloof, hoop en vertrouwen in het leven 
en in zichzelf; behoefte om zichzelf te verbeteren. 

 
Uitingswijze: 
Positief: openstaan voor zelfverbetering. Optimisme, geloof, hoop 

en vertrouwen in zichzelf en anderen. Harmonieuze voort-
gang. 

 
Negatief: overdreven vertrouwen, energieverspilling en overdrijving. 

Onverantwoordelijkheid of onverantwoord veel hooi op de 
vork nemen. Dogmatisme, onbetrouwbaarheid, groeien 
ten koste van anderen. 

 
Trefwoorden zijn: 
Levensvisie; filosofie; vertrouwen; groei; expansie; geloof; hoop; en-
thousiasme; dogma; overdrijving; profeet; ziener; vitaliteit. 
 

Saturnus Saturnus is de planeet van zelfdiscipline en verantwoordelijkheid. Het 

weerspiegelt in de horoscoop vaak de donkere kant van de persoon-
lijkheid. Het is dat deel wat we vaak moeilijk onder ogen kunnen zien 
doordat het de keerzijde is van wat we goed kunnen of waar we mak-
kelijk mee overweg kunnen. Saturnus geeft onder andere je grenzen 
of begrenzingen aan. Het is de planeet waarvan vaak wordt gezegd 
dat het leerproces van de pijn is. Het leert ons op welke vlakken we 
onze grenzen moeten leren kennen maar ook accepteren en waar en 
hoe we verantwoordelijkheid moeten dragen. Saturnus is de planeet 
die  het vaderbeeld in ons weerspiegelt. 
 
Principe: ontwikkeling van zelfdiscipline; ontwikkeling van zelfres-

pect en respect in het algemeen; ontwikkeling van geloof 
in je bestemming en doel; ontwikkeling van het vermogen 
jezelf en anderen structuur te bieden. 

 
Drang: de drang om de eigen structuur en rechtschapenheid te 

verdedigen; hang naar veiligheid en zekerheid door tastba-
re prestatie. 

 
Behoefte: de behoefte aan erkenning in sociaal-maatschappelijke 

zin; de behoefte op eigen middelen te kunnen steunen. 
 
Uitingswijze: 
Positief: beheerste inspanning, aanvaarding van plichten en ver-

antwoordelijkheden. Betrouwbaarheid. Onderkennen van 
lichamelijke en emotionele behoeften van zichzelf en an-
deren. 
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Negatief: Miskennen van andermans kunnen en teveel verantwoor-
de-lijkheden op zich nemen. Miskennen van lichamelijke 
en emotionele behoeften van zichzelf en van anderen. 
Angst,  geremdheid, starheid en kilheid. 

 
Trefwoorden zijn: 
Zelfdiscipline; verantwoordelijkheid; orde; regelmaat; structuurgever; 
afbakening; afremming; beperking; geweten; tijd; plichten 
 

Cheiron Cheiron wordt de 'wond van de ziel' genoemd. Dit komt mede voort 

uit de mythe van Cheiron. Cheiron is de koning van de centauren (half 
mens, half paard) en weerspiegelt de positieve kwaliteiten van de 
Boogschutter-mythe. Hij is leraar in astrologie, geneeskunst en krijgs-
kunst, maar is ook sjamaan en healer. Tijdens een gevecht met dron-
ken Centauren raakt hij gewond door een giftige pijl van Heracles. 
Cheiron is onsterfelijk en door de verwonding lijdt hij eeuwig pijn. In 
de horoscoop weerspiegelt Cheiron deze pijn, vaak een pijnpunt wat 
voortkomt vanuit vorige levens omdat het de wond van de ziel wordt 
genoemd. De uitwerking van Cheiron lijkt in zekere zin op de beper-
king en de angst van Saturnus. Cheiron is echter een verwonding die 
opgedaan is tijdens een vorig leven en die zo diep wordt ervaren dat 
deze niet uitgezuiverd is en zelfs tot in dit leven wordt gevoeld. 
 
Trefwoorden zijn: 
Pijn, wond van de ziel, healer, leraar, familiethema, gevoel van nood-
lot. 
 

Uranus Met de planeet Uranus komen we voorbij de tastbare en aardse we-

reld van Saturnus. Het is dan ook het symbool voor het doorbreken 
van de bestaande aardse structuren, grenzen en beperkingen. De 
planeet heeft te maken met een soort van elektrische spanning 
waardoor je flitsend kunt gaan denken of plotseling intuïtieve invallen 
hebt. Uranus is de ontwikkeling van je individualiteit en het vermogen 
om autoriteit te betwisten. Bovendien is Uranus de planeet die boven 
culturele of sociale omgangsvormen staat. Uranus is de uitvinder en 
geeft ook nieuwe ideeën en technieken aan. Hierdoor vallen massa-
media, lucht- en ruimtevaart, televisie, internet, satellieten en de new 
age-beweging onder deze planeet. 
 
Principe: ontwikkeling van het vermogen gehoor te geven aan in-

nerlijke vernieuwingsdrang; ontwikkeling van persoonlijke 
vrijheid en onafhankelijkheid; ontwikkeling van het ver-
mogen de eigen normen te stellen op basis van gelijk-
waardigheid. 
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Drang: de drang zich te onderscheiden, oorspronkelijk te zijn en 
onafhankelijk van traditie en opgelegde normen en struc-
turen. 

 
Behoefte: de behoefte aan verandering, opwinding en onbelemmer-

de uiting; behoefte aan eigenheid. 
 
Uitingswijze: 
Positief: eerbiedigen en respecteren van de begrippen vrijheid, ge-

lijkheid en broederschap zowel voor zichzelf als voor ande-
ren. Waarheidlievend. Gezonde harmonieuze vernieu-
wingsdrang. 

 
Negatief: ongedurige behoefte aan opwinding en verandering als 

doel op zich. Opstandigheid, extremisme. Onbetrouwbaar 
en inconsequent. 

 
 
Trefwoorden zijn: 
Individualiteit; plotselinge invallen; onverwachte gebeurtenissen; uit-
vindersgeest; vrijheid; grens doorbrekend; vrijbuiter; recalcitrant; on-
afhankelijk. 

 
Neptunus De planeet Neptunus is de drijfveermanifestatie van het Vissen-

principe. Overeenkomstig het teken Vissen is deze planeet meegaand 
en gaat voorbij onze persoonlijkheid. De ontwikkeling van het kosmi-
sche, universele bewustzijn en waarneming buiten onze ego zijn 
kenmerken van Neptunus. Neptunus verzwakt of vervaagd bestaande 
grenzen of aardse structuren. Het is de ontwikkeling van het godsbe-
sef en het vermogen de eigen individualiteit op te geven voor het sa-
mensmelten met een grotere gevoelseenheid. Neptunus is de mysti-
cus in ons en heeft de behoefte aan zelfopoffering en éénwording. 
 
Principe: ontwikkeling van het vermogen te fantaseren; ontwikke-

ling van het ontwijkingsmechanisme; vermogen tot verfij-
ning en loslaten van het stoffelijke; hypergevoelig en sensi-
tief. 

 
Drang: de drang om te ontsnappen aan de gebondenheid van het 

ego en van de stoffelijke wereld. 
 
Behoefte: de behoefte om de eenheid met het leven te ervaren op 

gevoelsmatig niveau en volledig op te gaan in het 'AL'. 
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Uitingswijze: 
Positief: alomvattend medegevoel naar de medemens in harmonie 

met zichzelf. Idealisme met praktische haalbaarheid. Dui-
delijkheid in houding naar anderen. 

 
Negatief: zelfvernietigend escapisme. Verantwoordelijkheden ontlo-

pen en vluchten voor innerlijke behoeften. Weigeren zich 
ergens aan te binden en/of eigen houding en motivatie 
onder ogen te zien. 

 
Trefwoorden zijn: 
Fantasie; verbeelding; vervagen; verslaving; mystieke ervaringen; 
godsbewustzijn; onthechten; meedrijven. 
 

Pluto Deze kleinste planeet in ons zonnestelsel is in de Griekse mythologie 

de god van de onderwereld. In de astrologie weerspiegelt Pluto de 
eeuwigdurende kringloop van dood en wedergeboorte. Het is de pla-
neet van intense verwerkings- en transformatieprocessen. Deze in-
tensiteit kan er toe leiden dat men ertoe neigt zich aan mensen of 
dingen vast te klampen of een emotionele binding juist af te houden 
doordat dit te bedreigend is. Pluto breekt bestaande patronen en 
structuren grondig af zodat er weer iets nieuws gebouwd kan wor-
den. 
 
Principe: ontwikkeling van het vermogen de waarheid te onderken-

nen en innerlijke emotionele taboes te onthullen; ontwik-
keling van dwangmatige patronen. 

 
Drang: de hang naar volledige 'wedergeboorte'; de drang om tot 

de kern van ervaringen en dingen door te dringen. 
 
Behoefte: de behoefte om zich te louteren; om oude levenspatronen 

ten koste van pijn en verdriet los te laten. 
 
Uitingswijze: 
Positief: geest en wilskracht richten op eigen transformatie. Moed 

om eigen diepste verlangens en drijfveren onder ogen te 
zien en ze positief te veranderen of aan te passen. 

 
Negatief: dwangmatig uiten van onbewuste behoeften en verlan-

gens. Anderen manipuleren om eigen doelen te dienen. 
Onprettige eigenschappen van zichzelf projecteren op an-
deren en daardoor weigeren de  eigen taboes onder ogen 
te zien. 
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Trefwoorden zijn: 
Intense gevoelsbeleving; macht; dood en wedergeboorte; transfor-
matie; het doel heiligt de middelen; dwang; geweld. 
 

Bronvermelding Meer informatie is te vinden in: 

Cursus Astrologie, Halbe van der Velde 
Wezen en werking van planeten, Karen Hamaker-zondag 
Het astrologisch ABC, Hajo Banzhaf & Anna Haebler 


