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datum :
dag :

9-10-1940
woensdag

kloktijd : 18:30
tijdzone : 0:00 oost
zomertijd : 1:00 uur

plaats : Liverpool GB
2°55' westerlengte
53°25' noorderbreedte

%(5(.(1,1*(1
plaatselijke sterrentijd: 18:31 uur
planeten: zon: 16°16' weegschaal; maan: 3°33' waterman; mercurius: 8°35' schorpioen; venus: 3°14' maagd;
mars: 2°41' weegschaal; jupiter: 13°41' stier (R); saturnus: 13°13' stier (R); uranus: 25°33' stier (R);
neptunus: 26°03' maagd; pluto: 4°12' leeuw; ascendant: 19°54' ram; midhemel: 7°08' steenbok; maanknoop:
10°35' weegschaal (R); gelukspunt: 2°38' steenbok
huizen volgens placidus: ascendant: 19°54' ram; cusp 2: 29°38' stier; cusp 3: 20°18' tweelingen;
midhemel: 7°08' steenbok; cusp 11: 25°22' steenbok; cusp 12: 22°12' waterman
$6&(1'$17=21(10$$1
ascendant in ram

· maakt assertieve, levenslustige, vrijheidslievende indruk, wilskrachtig
· gek op alles dat nieuw is, wil overal nummer 1 zijn, voorop lopen
· neemt graag direkt de leiding en het initiatief, dynamisch ingesteld
· komt voortvarend over, trekt de aandacht, competatief, dominant
· grote inzet, tomeloze, vaak ongerichte energie, voorvechter
· aktievoerder, vaak weinig zelfbeheersing, impulsief, eigenzinnig
· optreden is vaak ongeduldig, wil gisteren alles al klaar hebben
· onhandig, struikelachtig, wispelturig, opstandig, prikkelbaar
· wil direkt resultaat, doet eerst, denkt later, ondoordacht
· komt over als een wervelwind, stormram, kan op stang jagen
· 'nee'-zegger, moeite met gezag, is zelf vaak autoritair
· openhartig, tactloos, soms bot, kan iemand er van langs geven
· voelt zich snel aangevallen, kan zelf snerende opmerkingen maken
· reageert heftig, sarcastisch, aanval is de beste verdediging
· individualistisch, moeite met samenwerking, niet voor rede vatbaar
· gevoel voor waarheid en gerechtigheid, romantisch, soms adorerend
· krachtig gestel, gauw last van hoofdpijn bij onderdrukking energie
· veel lichaamsbeweging, wil zich uiten in (disco)muziek, dans, sport

zon in weegschaal (-4)

· zoekt veel contact in de buitenwereld, wil communicatie, praat graag
· heeft vaak innerlijk gevoel van disharmonie dat evenwicht zoekt
· reageert sterk op verstoringen in de omgeving, snel uit balans
· beminnelijk, vriendelijk, vaak verzoenend en bemiddelend bezig
· diplomatiek, zoekt harmonie, wil geen beroering, taktvol
· twijfelaar, kan moeilijk kiezen, besluiteloos, onzeker
· goedgemanierd, beschaafd, netjes, beleefd, gedraagt zich goed
· zoekt schoonheid en verfijnde artisticiteit, soms gemakzuchtig
· sociabel, kan soms met iedereen meepraten, met alle winden meewaaien
· soms uiterlijk vertoon om innerlijke onzekerheid te verbergen
· schept harmonieuze sfeer, gevoel voor ornament en decoratie

zon in huis 6 (0)

· ontplooit zich vooral via werken, kritisch en dienstbaar bezig zijn
· geinteresseerd in zaken van gezondheid en ziekte, dieet en voeding
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· gereserveerd, terughoudend en wat verlegen, onderschat zichzelf soms
· gevoelig voor kritiek, detaillistisch, soms perfectionistisch
· vindt zijn wereld het meest terug in de gewone levensomstandigheden
· werkt hard, helpt anderen om zelfstandig te worden
· geschikt voor beroep in dienstverlenende sector, zoals in de gezondheidszorg
· kan in deze sector ook zelfstandig zijn beroep uitoefenen
· kan lichamelijk reageren op spanningen, psychosomatisch gevoelig
zon bijna in 7 (-4)

· kan zich goed ontplooien door een diepe relatie met een ander
· wil binnen die relatie ook zichzelf zijn, zoekt naar een evenwicht
· kan of zelf dominant worden of een dominante partner aantrekken
· besluiteloos, kan zich laten intimideren, twijfelt aan eigen capaciteiten
· kan zich goed in anderen verplaatsen, komt tot goede samenwerking
· neigt ertoe zichzelf teveel met anderen te vergelijken
· komt vaak via anderen tot ontplooiing van eigen talenten
· hoffelijk, soms wat competatief, kan autoritaire trekjes hebben
· dingen komen vaak op hem af, wordt vaak ergens voor gevraagd

maan in waterman (0)

· mentale instelling, wil de wereld logisch en systematisch benaderen
· onbestemde gevoelens spoelen logika en rationaliteit steeds weer weg
· wat onberekenbaar, lijkt gevoelsmens, maar is het in feite niet
· kan zich soms lang kalm, neutraal en bedachtzaam gedragen
· kan opeens door heftige emoties overvallen worden, opgewonden, nerveus
· ambivalent, wil onafhankelijk functioneren, van binnen echter onzeker
· zoekt groep gelijkgestemden, wil zich daar emotioneel thuisvoelen
· kan sociale hervormingen propageren, met soms onconventionele aanpak
· kan moeilijk gezag aanvaarden, neemt zichzelf als criterium

maan in huis 11 (0)

· voelt zich pas prettig onder vrienden en gelijkgestemden
· veranderlijk in denken en ideeen, soms ook in vriendschappen
· emotioneel betrokken op vrienden, met wisselende stemmingen
· voelt zich verantwoordelijk voor zijn vrienden, soms verplicht
· is beschermend en verzorgend bezig, vaak in groepsverband
· kan te maken krijgen met roddel of achterklap, soms zelf uitgelokt

0(5&85,86703/872
mercurius in schorpioen (0)

· scherp verstand, ordent feiten vooral vanuit een emotionele betrokkenheid
· goed concentratievermogen, kan volkomen door iets in beslag genomen worden
· kan subjectief gekleurd, maar wel een genuanceerd beeld schetsen
· kan ook met feiten manipuleren, doordrammen in een bepaalde richting
· wil tot kern van de dingen doordringen, broeit op dingen, erg bezige gees
· kan zijn mening hartstochtelijk blijven verdedigen, soms fel en agressief
· wil vaak in discussies superioriteit bewijzen, kan polariserend te werk gaan
· kan emotioneel heftig uit de hoek komen, cynisch en sarcastisch
· kan diepgravend researchwerk doen, speuren naar (ook esoterisch) verborgene

mercurius in huis 7 (1)

· niet altijd zoveel zelfvertrouwen, wat besluiteloos, zoekt steun
· levendig, opgewekt, maar ook veranderlijk, altijd op zoek naar wat nieuws
· heeft behoefte zijn mentale capaciteiten te delen met een partner
· wil in persoonlijke en zakelijke contacten vooral een gesprekspartner zijn
· is eerder nuchter en logisch dan romantisch, zoekt vooral intellectuele band
· is geneigd het verstand nogal eens boven het gevoel te laten prevaleren
· kan goed op een ander intunen, opmerkzaam naar ideeen en problemen luisteren
· kan soms erg kritisch zijn tegenover zijn partner, op het vitterige af
· kan zelf een (vaak jongere) kritische of wat onrijpe partner aantrekken

venus in maagd (-4)

· verbindt emotionele en materiele zekerheid met concrete omstandigheden
· reageert bedachtzaam, benadert gevoelszaken vaak intellectualistisch
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· afstandelijk, afwachtend en beheerst, niet spontaan, soms koel, bijna preuts
· uit zich niet stormachtig, kritische benadering staat voorop
· gevoeliger voor kleine blijken van warmte dan voor groots liefdesvertoon
· hulpvaardig, stelt vriendschap eerder op prijs dan verliefdheden
· heeft het liefst een rustige vriendschapsrelatie met wederzijdse waardering
· schoonheid en harmonie krijgen eerder een praktische dan een artistieke vorm
· verzorgend ingesteld, vaak betrokken op zaken van ziekte en gezondheid
· soms te intellectualistisch en te zakelijk, stopt dan alle gevoel weg
venus in huis 6 (-4)

· vaak warm maar praktisch, nuchter en concreet bezig met zijn aktiviteiten
· schept graag een goede sfeer, wil goede arbeidsverhoudingen
· zoekt prettige, aangename werksfeer, kan niet tegen conflicten met collega'
s
· snel tot compromissen bereid, maakt zich soms al te ondergeschikt
· gereserveerd bij romances, kijkt eerst de kat uit de boom
· doet het liefst werk dat met schoonheid, goede smaak en luxe te maken heeft
· werkt netjes, zet de puntjes op de i, heeft niet altijd een hoog tempo
· hulpvaardig, toegeeflijk, krijgt en ontvangt niet zoveel kritiek
· eet soms teveel, heeft zichzelf hierbij niet in de hand
· heeft in het algemeen een goede gezondheid en een goed herstellingsvermogen

mars in weegschaal (-5)

· ambivalent, wil harmonie en samenwerking maar ook zijn eigen dingen doen
· wil zich onderscheiden van anderen, stelt zich tegelijk afhankelijk op
· kan evenwicht scheppend, maar ook evenwicht verstorend optreden
· neigt tot samenwerking, maar stelt zich soms als felle concurrent op
· heeft een wat ingehouden energie, vaak niet zo wilskrachtig en daadkrachtig
· is soms slap, besluiteloos en gemakzuchtig, laat niets uit zijn handen komen
· veranderlijk, ook in (liefdes)relaties en contacten, soms oppervlakkig
· wil vooral op mentaal/communicatief gebied meetellen in de wereld
· durft zich meestal niet verbaal te profileren, zaken op de spits te drijven
· kan sterk opkomen voor recht en onrecht, zeer aktief bij de juiste stimulans

mars in huis 6 (0)

· vaak grote werklust, zet zich in op zijn werk, wil zich onderscheiden
· vooral geschikt voor werk dat met techniek en machines te maken heeft
· gedisciplineerd, energiek en snel in werksituaties, perfectionistisch
· kan zelfstandig werken, kan een karwei of taakopdracht goed klaren
· heeft soms een baan met gevaarlijke en risicovolle kanten
· stimuleert collega'
s, ontmoet daardoor soms ook weerstand
· kan geld verdienen en carriere maken, ontvangt vooral steun van mannen
· werkt soms te hard, ondermijnt daardoor het eigen weerstandsvermogen
· veerkrachtig, kan acuut ziek worden, maar geneest ook weer snel
· heeft niet al te veel zelfkritiek, is soms wat opdringerig met hulp

jupiter in stier (0)

· behoefte aan expansie uit zich vaak als behoefte aan zekerheid
· wil gebeurtenissen en feiten plaatsen in breed, maar concreet kader
· vriendelijk, goedmoedig, hartelijk, meelevend en betrouwbaar
· vaak (te) behoudend in geestelijke en religieuze waarden
· niet gemakkelijk van zijn geloof af te brengen, vasthoudend
· kan soms erg veel energie steken in vermeerderen van geld en goed
· laat anderen (gezin) best wel delen in de eigen welvaart
· heeft '
melk en honing'
-uitstraling, soms aanleg om dik te worden

jupiter in huis 1 (1)

· positief en optimistisch, maar stelt de eigen mening graag voorop
· staat al gauw klaar met een oordeel, acht de eigen wijsheid het hoogst
· wil geven, verbreden en verbeteren, niet zo'
n spaarzaam type
· wil anderen helpen en iets leren, een hart onder de riem steken
· heeft vertrouwen in mensen, maar laat zich daardoor soms uitbuiten
· heeft graag de touwtjes in handen, kan als eigenwijs en belerend overkomen
· pakt de dingen groot, maar soms te groots aan, bouwt soms luchtkastelen
· is niet altijd vasthoudend genoeg om gemaakte plannen ook uit te voeren
· gul, wat zelftoegeeflijk, kan problemen met lichaamsgewicht krijgen
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saturnus in stier (2)

· onzeker, kwetsbaar, voelt zich niet gauw veilig, zoekt een stevig houvast
· kan zich zekerheid verschaffen door vooral materiele goederen te verzamelen
· kan geestelijk houvast zoeken in dogmatiek, vaste rituelen en leefpatronen
· uiterlijk rustig, innerlijk vaak onrustig, heeft een diep verwerkingsproces
· solide, krachtige geest, laat verworven inzichten niet gauw los
· vaak doelbewuste maar conservatieve instelling, soms erg eigenwijs
· bedachtzaam, kan wat dwangmatig bezig zijn, soms ineens even erg driftig
· kan overcompenseren door als kluizenaar te leven, niets te willen bezitten
· raakt vaak pas later in het leven wat meer uitgebalanceerd en relaxed
· leeft dan vanuit een hecht, evenwichtig en betrouwbaar levenspatroon

saturnus in huis 1 (-4)

· in het algemeen sober, realistisch, geduldig en praktisch ingesteld
· vaak sterk verantwoordelijkheidsgevoel, wat onbuigzaam, niet meegaand
· komt vaak als wat gesloten, ingehouden, ernstig en terughoudend over
· neemt zichzelf vaak te serieus, wil volhardende en betrouwbare indruk maken
· kan moeilijk relativeren, ervaart de buitenwereld gauw als wat bedreigend
· wat melancholiek, pessimistisch, heeft meestal niet zoveel zelfvertrouwen
· niet zo spontaan, terughoudend, bang om niet voor vol te worden aangezien
· kwetsbaar, laat moeilijk het echte innerlijke zelf aan anderen zien

uranus in stier (-4)
(ongeveer 1934-1942)

· heeft behoefte om vormen en patronen te doorbreken, oorspronkelijk te zijn
· deze behoefte werkt in het algemeen vrij rustig en kalm uit
· opgebouwde zekerheid wordt vaak weer verstoord, stabiliteit wordt doorbroken
· op constructieve manier vasthoudend, bereikt tenslotte het gestelde doel

uranus in huis 1 (0)

· wil de eigen individualiteit zo ongebonden en vrij mogelijk uiten
· stelt de eigen vrijheid voorop, ontwikkelt een eigen morele code
· ongewoon, onconventioneel, vernieuwend, baanbrekend, zoekt nieuwe wegen
· zet zich soms graag af tegen ouden waarden, zoekt originele contacten
· wil soms verandering om de verandering, slaat geen acht op de konsekwenties
· flitsend, maar ook grillig, wispelturig, chaotisch, jaagt zichzelf op
· kijkt soms niet verder dan zijn neus lang is, kan moeilijk plannen
· impulsief, kan gemakkelijk doorslaan naar onverschillige destructiviteit
· vaak tolerant, maar ook plotseling afwijzend, met anarchistische trekjes

neptunus in maagd (-5)
(ongeveer 1928-1943)

· heeft behoefte om vormen en patronen te verfijnen, universeler te maken
· wil idealen en hervormingen vooral op stoffelijk gebied realiseren
· soms geen heldere kijk op de zaken, kan chaotisch te werk gaan
· ziet het soms niet meer zitten, kan zich (onnodig) ziek voelen

neptunus in huis 6 (-5)

· grote lichamelijke en psychische sensitiviteit, voelt problemen aan
· gaat op zijn gevoel af, weet intuitief wat er gedaan moet worden
· idealistisch, kan goed werken in de sociale en hulpverlenende sector
· last van rose bril, kan de werkelijkheid mooier voorstellen dan ze is
· kan moeilijk nee zeggen en kan teveel verplichtingen op zich nemen
· beinvloedbaar, laat zich snel bedriegen of voor een karretje spannen
· escapistisch, kan ook zelf wel eens profiteren van een ander
· soms wat lui, kan vluchten in een wereld van drank en fantasie
· geen sterk ontwikkeld kritisch vermogen, ook niet ten aanzien van zichzelf
· heeft soms magnetische, helende gaven, kan genezende handen hebben
· beeldt zich soms ziektes in, maar kan ook door autosuggestie genezen

pluto in leeuw (2)
(ongeveer 1937-1958)

· heeft behoefte aan confrontatie en het transcenderen van de vorm
· is hier intens mee bezig, maar vaak niet zichtbaar aan de buitenkant
· binnenvetter, kan zich soms plotseling heftig uiten, kort explosief zijn
· verliefdheden en romances gaan soms gepaard met heftige emoties
· heeft vaak iets te maken met machts-, gezags- en generatieconflicten
· wil erkenning van eigen gezag, decorumgevoelig, soms arrogant

pluto in huis 5 (2)

· wil vooral zijn eigen leven leiden, gaat helemaal zijn eigen gang
· heeft iets geconcentreerds en vastberadens, wil de touwtjes in handen hebben
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· sterk ontwikkeld ik-gevoel, heeft behoefte aan leiderschap en autoriteit
· weet vaak handig gebruik te maken van andermans zwakke plekken
· stelt zelf de voorwaarden waarop anderen zijn leven mogen delen
· wil onderste uit de kan hebben voor wat betreft plezier, sport en hobby'
s
· kan in de liefde manipuleren, verdraagt geen kritiek of afwijzing
· ervaart de dingen hartstochtelijk, let meer op de knikkers dan op het spel
· vindt zichzelf belangrijk, ziet zichzelf het liefst op de voorgrond
· geldingsdrang, wat agressief, wil meer zijn dan anderen, wil alles-of-niets
· gaat niet altijd evenwichtig met kinderen om, heeft er soms problemen mee
· kan zich soms isoleren door zijn doordrammerij, verbetenheid en fanatisme
$63(&7(1
zon inconjunct jupiter
(2°35'
)

· wil zichzelf benadrukken en bewijzen, heeft dat vaak zelf niet in de gaten
· doet veel om maar gewaardeerd en bevestigd te worden, zoekt zelfvertrouwen
· voelt zich gauw de mindere, erg gevoelig voor kritiek en afwijzing
· kan teveel willen en doen, een te grote verantwoordelijkheid op zich nemen
· delegeert moeilijk, kan lang niet altijd al zijn beloftes nakomen
· overdrijft ongewild, is bang dat hij niet genoeg gedaan heeft, soms arrogant
· wil graag als autoriteit gelden op gebied recht, religie, filosofie etc.
· onvermoeibaar, staat erg gauw klaar voor anderen, kan zich laten gebruiken
· gevoelig voor complimenten, voelt zich goed als hij geprezen wordt
· kan niet zo goed tegen alcohol, heeft vaak een gevoelige lever

zon oppositie ascendant
(3°38'
)

· innerlijk twijfelaar, onzeker, weet niet hoe hij zich moet uiten
· persoonlijkheidsuitstraling is voelbaar, maar niet duidelijk manifest
· kan vol zelfvertrouwen overkomen, zich sterk en dominant poneren
· kan zich totaal terugtrekken, geen contacten aangaan
· komt gauw onder de indruk van anderen, beinvloedbaar
· bang voor afwijzing, voelt zich gauw de mindere van anderen
· wil vooral bevestigd worden, kan niet zo goed alleen zijn
· verplaatst zich eerst in anderen alvorens de eigen mening te geven
· leert pas later in het leven wat meer relaxed en evenwichtig te worden

maan vierkant mercurius
(5°02'
)

· gevoel en rede staan haaks op elkaar, eerder subjectief dan objectief
· heeft vaak een gespannen, onrustige aandacht, erg bezige geest
· houdt veel indrukken vast, kan ze doorgaans niet allemaal zo snel verwerken
· voelt zich in gesprekken niet zo op zijn gemak, is vaak een onzekere prater
· gevoelig, kwetsbaar, voelt zich snel bekritiseerd, bang voor onderwaardering
· kan van de hak op de tak springen, moeilijk lijn in zijn gesprek vasthouden
· komt nogal onevenwichtig over, is soms nogal klagerig met zichzelf bezig
· heeft gauw last van concentratiemoeilijkheden of niet in slaap kunnen komen
· orienteert zich vaak niet voldoende, kan overhaaste conclusies trekken
· ziet wel een heleboel feitjes, maar heeft vaak geen goed overzicht
· kan een creatief schrijver worden, vorm en inhoud goed samenbrengen
· niet gauw tevreden, is uit onzekerheid soms extra perfectionistisch

maan inconjunct venus
(0°19'
)

· vaak erg uit op warmte, koestering en acceptatie, wil aardig gevonden worden
· soms lang op zoek naar een moederfigur, wil voortdurend bevestigd worden
· kan slecht tegen afwijzing, voelt zich dan erg onzeker en kwetsbaar
· is bijna ten koste van alles tot compromis bereid, levert veel in
· doet heel erg zijn best om de vrede en de goede sfeer niet te verstoren
· verwaarloost de eigen behoeften gauw, is te druk met anderen bezig
· komt vriendelijk en toeschietelijk over, voelt zich in feite vaak de mindere
· heeft niet zoveel zelfrespect, wil graag bij iedereen in de smaak vallen
· wil de behoefte aan veiligheid samen laten gaan met de behoefte aan aandacht
· kan leren (via een crisis) wat onafhankelijker in relaties te worden
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maan driehoek mars
(0°52'
)

· sterk op de beleving van zijn eigen gevoel betrokken, direkt, spontaan
· openhartig, eerlijk, onafhankelijk, ziet van alles de goede kanten
· heeft veel inzet, grote energie en dadendrang, wil zich manifesteren
· niet bemoeizuchtig, stelt mensen op hun gemak, legt volwassen contacten
· wil ruimte en vrijheid om zich heen, komt voor zichzelf op, soms wat fel
· gauw geirriteerd bij belemmering, zet zijn stekels op, kan dan bot worden
· soms uitgelaten bezig, kan dan ondoordacht handelen, onbezonnen
· doortastend, heeft pioniersinstelling, moedig, maar soms roekeloos
· heeft zelfvertrouwen, voelt zich niet gauw bedreigd, verliest de moed niet
· solist, houdt zichzelf goed bezig, heeft geen stimulans van anderen nodig
· kan veel energie kwijt in sport, zoekt soms een wat martiale partner

maan driehoek uranus
(8°00'
)

· voelt vaak een zekere onrust in zich, wil verandering en vernieuwing
· van buiten vaak conventioneel, van binnen een uitgesproken individu
· streeft naar vrijheid, onderzoekt veel, is dikwijls grensverleggend bezig
· vaak sprankelend, flitsend, houdt niet van oppervlakkigheden
· kan zich verdiepen in ongebruikelijke onderwerpen (esoterie, astrologie)
· kan interesse krijgen in het werken met nieuwe (electro)technieken
· kan totaal opgaan in zijn aktiviteiten, zich er met hart en ziel instorten
· leeft zijn individualiteit uit, trekt zich niet aan van wat anderen zeggen
· is vernieuwend bezig, hoeft daarbij geen aansluiting met anderen te vinden
· emotioneel onafhankelijk, blijft in groepen toch vaak een eenling
· leeft intens, kan bij belemmeringen nog wel eens raar uit de hoek komen

maan driehoek neptunus
(7°30'
)

· gevoelig, kan zich goed in anderen inleven, heeft veel fantasie
· voelt vaak de onderstroom in zijn omgeving goed aan, intuitief
· weet daarvan meestal goed gebruik te maken, doet er zijn voordeel mee
· idealistisch, heeft veel gevoel voor het ideele en religieuze
· kan hier meestal wel zin van onzin scheiden, zich niet laten bedotten
· creatief, estetisch ingesteld, kan goed met kunstzaken uit de voeten
· loopt soms gevaar te gemakkelijk in dromen en fantasie te blijven hangen
· kan dan te hoge aspiraties hebben, onvervulbare idealen koesteren

maan oppositie pluto
(0°39'
)

· kent diepe emoties, ontmoet daarbij angst, kan dit maar moeilijk begrijpen
· staat nogal wantrouwend tegenover mensen die hem hun affecties tonen
· compromisloos, kan over gevoelens van anderen heenlopen, rucksichtlos zijn
· kan in eigen en andermans verleden graven, problemen met ouders analyseren
· vaak nogal confronterend bezig, wil de eerste en voornaamste plaats
· vaak sterke fysieke verlangens, kan soms agressief vervulling nastreven
· denkt soms emotionele bevrediging alleen te krijgen via zelfopoffering
· soms al te extreem bemoederend, komt dan verstikkend en benauwend over
· verdraagt geen autoriteit en gezag boven hem, neemt moeilijk adviezen aan
· veeleisend, geeft veel terug, kan mensen aan zich binden door manipulatie

mercurius sextiel venus
(5°21'
)

· harmonieus, kan goed met mensen omgaan, sociabel
· objectief, compromisbereid, kan goed samenwerken
· stimulerend, kan goed ideeen verwoorden, overtuigen
· aardig, heeft doorgaans iets verfijnds over zich
· vlot, wil geen competitie, is niet agressief

mercurius oppositie jupiter
(5°07'
)

· mentaal aktief, wil veel kennis opdoen, heeft doorgaans veel ideeen
· let op de grote lijn, maar verliest nogal eens de details uit het oog
· kan opscheppen, teveel praten, teveel beloven, soms op bluf leven
· niet zo verantwoordelijk, trekt gauw conclusies zonder kennis van de feiten
· springt van de hak op de tak, slordig, regelt zijn zaken niet altijd zo goed
· heeft moeite met eerlijkheid, krijgt soms met bedrog en leugens te maken
· kan zijn mening opdringen, teveel zijn eigen gelijk willen benadrukken
· neemt nogal veel risico in zaken, handel, verkeer en contacten

mercurius oppositie saturnus
(4°38'
)

· doorgaans nogal rigide, star, kan zich mentaal wat bekrompen opstellen
· snel defensief, heeft last van vooroordelen, conservatief, behoudend
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· geen uitbundig prater, bedachtzaam, geremd, uit zich meestal voorzichtig
· heeft last van onbestemde angsten, heeft vaak weinig vertrouwde vrienden
· denkt al gauw het slachtoffer te zijn van complotten en samenspanning
· kan zich isoleren, is bang misbruikt te worden, niet zo relaxed
· neemt het soms niet al te nauw met de wet, regels en morele codes
· ontwikkelt vaak wat langzaam zijn intelligentie en praktische bekwaamheden
mercurius vierkant pluto
(4°23'
)

· heeft grote moeite met concentratie en zelfdiscipline, meestal erg kritisch
· verkondigt zijn standpunten vrij dwingend, wil eigen mening opdringen
· vaak overtuigd van eigen gelijk, kan geforceerd overkomen, fanatiek
· verdedigt zijn ideeen krachtig, legt scherpte en intensiteit in zijn woorden
· legt gemakkelijk vinger op zere plek, maakt zich niet altijd zo geliefd
· slim, indringend, niet zo tolerant, kan iedereen onder tafel redeneren
· worstelt met innerlijke problemen, poneert sterk om zichzelf te overtuigen
· wil in feite maar al te graag iemand anders zijn leven regelen en besturen
· vaak obsessief en compromisloos bezig, wordt er soms overspannen van
· kan taboes doorbreken, er soms bijna revolutionair tegen aan gaan
· kan beheerster worden, leren relativeren, veel bereiken via diep speuren

mercurius sextiel midhemel
(1°27'
)

· kan zijn woordje wel doen, komt goed naar voren
· komt tot zijn recht in een baan met allerlei contacten
· niet zo op details, eerder op de grote lijn
· ordelijk, kan analyseren, informatie selecteren
· is vooral mentaal bezig, houdt emoties wat achter

venus vierkant uranus
(7°41'
)

· nerveus, is onzeker in zijn relaties tot anderen, wil vooral geboeid blijven
· is meestal niet iemand voor een degelijk huwelijk of langdurige vriendschap
· heeft vaak veel sociale contacten, maar neemt geen tijd voor diepgang
· ongeduldig, knoopt snel relaties aan, verbreekt ze ook weer gauw
· wil geen gebondenheid, verkiest vrijheid, kent ook veel instabiliteit
· gaat meer op zijn gevoel dan op zijn verstand af, is nogal eigenzinnig
· eist veel, maar geeft zelf meestal niet zoveel, is nogal egocentrisch
· kan met een net zo individualistische partner een te gekke relatie krijgen
· kan dan heel stimulerend en creatief zijn, origineel, onconventioneel

venus driehoek midhemel
(3°54'
)

· stelt zich sociaal, hartelijk en positief op, vriendelijk
· straalt iets innemends en uitnodigends uit, stelt mensen op hun gemak
· beschaafd, heeft vaak een goed gevoel voor vorm en kleurverhouding
· kan zich goed ontplooien in kunstzinnige beroepen, mode-gevoelig
· goed gastheer, kan ook in de horeca soms goed zijn draai vinden
· taktvol, zeer gesteld op harmonie, is veel bemiddelend bezig
· kan dit ook in een beroep als diplomaat of rechter tot uiting laten komen
· soms wat gemakzuchtig, kan dan de kantjes er wel eens wat aflopen

mars driehoek uranus
(7°08'
)

· zoekt de opwindende kanten van het leven, wil vrijheid, wil iets nieuws
· onderneemt allerlei aktiviteiten, overaktief, is vaak baanbrekend bezig
· energiek, beslist, wilskrachtig, moedig tot overmoedig, onbezonnen
· kan voorop lopen in een groep gelijkgezinde vrienden, de toon aangeven
· snel, ongeduldig, is binnen een groep toch vaak solistisch bezig
· wil geen routine, eist (ook sexueel) een grote persoonlijke vrijheid op
· wil vooral afwisseling, houdt zich niet zo lang met een onderwerp bezig
· komt in zijn leven genoeg spanning en avontuur tegen, beleeft van alles
· toekomstgericht, niet met het verleden bezig, rigoureus progressief
· kan door ondoordachtheid soms brokken maken, ongelukjes veroorzaken
· raakt soms bijna overspannen van zijn eigen gejaagdheid en onrust
· kan erg vernieuwend werk doen op terrein (electro)techniek en mechanica

mars conjunct neptunus
(6°39'
)

· vaak niet zo daadkrachtig, heeft een wat afgedempte energie
· is niet zo ego-benadrukkend, meegaand, heeft niet zoveel weerstand
· heeft romantische inslag, kan met illusies en bedrog te maken krijgen
· is minder gericht op een-op-een relaties dan op meerdere contacten
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· streeft eerder een collectief doel na dan een individueel doel
· heeft iets onpersoonlijk-idealistisch, kan soms als een kameleon overkomen
· gedraagt zich nogal eens zoals anderen dat verwachten, heeft akteertalent
· kan doorgaans goed uit de voeten in de wereld van film, foto en tv
· wat escapistisch, kan uitvluchten verzinnen, zich ergens uitdraaien
· vaak vatbaar voor infecties, soms te maken met verslavingsproblematiek
mars sextiel pluto
(1°31'
)

· speurder, waarheidszoeker, dringt tot de kern door
· eist aandacht op, komt voor zijn mening uit
· assertief, open, oprecht, windt er geen doekjes om
· doorziet motieven, legt de vinger op de zere plek
· confronterend, heeft een recht-door-zee instelling

mars vierkant midhemel
(4°27'
)

· wil zich laten gelden, maar doet dat meestal niet zo taktvol
· maakt een strijdbare indruk, komt vaak nogal agressief en dominant over
· kordaat, straalt iets uit van '
ik regel de dingen zelf wel op mijn manier'
· roept hierdoor weerstand op, vooral in zijn maatschappelijk functioneren
· streeft naar een onafhankelijke positie, wil zelfstandig zijn werk doen
· heeft veel energie, kan uiteindelijk veel bereiken in de maatschappij
· doet dit nogal eens ten koste van anderen, steekt anderen de loef af

jupiter conjunct saturnus
(0°29'
)

· wil uitreiken en expansie zoeken, doet dit voorzichtig en wat geremd
· in principe spontaan, maar laat dit maar moeizaam naar buiten komen
· vaak angst voor wat nieuws, wacht (te) lang met ja-zeggen, mist soms kansen
· stort zich niet doldriest in allerlei avonturen, onderzoekt eerst
· is opgewekt maar serieus, is enthousiast maar met beide benen op de grond
· heeft grote inzet en visie, maar blijft binnen de eigen mogelijkheden
· legt kracht en vasthoudendheid aan de dag om zijn doel te bereiken
· heeft vaak organisatietalent, kan stap voor stap zijn leven goed invullen
· is op de toekomst gericht, maar heeft respect voor het verleden

jupiter driehoek midhemel
(6°34'
)

· heeft doorgaans een goede maatschappelijke presentatie, joviaal, hartelijk
· heeft vaak een wat zwierige levensstijl, weet zich als succesvol te brengen
· straalt zelfvertrouwen uit, beweegt zich sociaal gemakkelijk, heeft flair
· neemt kansen waar, profiteert van mogelijkheden, '
t zit hem vaak mee
· heeft doorgaans brede interesses, komt vaak als vanzelf wat hogerop
· soms wat eigenwijs, ook wat gemakzuchtig, neemt teveel dingen voor lief

saturnus driehoek midhemel
(6°05'
)

· voelt zich snel de mindere, maar kan daar redelijk goed mee omgaan
· heeft een serieuze kijk op zichzelf en op het leven, geniet moeilijk
· ontspant zich niet zo gemakkelijk, ontzegt zich veel voor zijn werk
· kan lang en hard werken, laat de dingen niet gauw onafgemaakt liggen
· ambitieus, wil graag laten zien dat hij maatschappelijk zijn mannetje staat
· verantwoordelijk, bouwt vaak niet snel maar wel standvastig zijn carriere op
· wat zwaar op de hand, zoekt niet de weg van de minste weerstand
· heeft plichtsbesef, is vaak een steunpilaar van de maatschappij

uranus driehoek neptunus
(0°30'
)

· optimistisch/onafhankelijk, wil vooral zelf waarheid vinden en benadrukken
· geinteresseerd in maatschappelijke vernieuwingen, streeft verandering na
· kan vanuit een ideaal ook werkelijke veranderingen op gang helpen brengen
· is niet zo bezig met structuren en organisaties op sociaal/religieus terrein
· wil een nieuwe, lossere en originele benadering van het spirituele
· wil ontdekkingen doen, graag de grenzen van het zichtbare verleggen
· heeft belangstelling voor metafysica, esoterische zaken, (para)psychologie
· volgt wat er omgaat op het gebied van bewustzijnsverruiming en mystiek
· leeft vanuit het beginsel vrijheid en gelijkheid, bestrijdt sociaal onrecht
· vaart vooral zijn eigen koers, recht door zee, soms al te individualistisch
· voelt zich verbonden met de kosmos, maar wil zichzelf blijven als individu
· helder van geest, maar kan soms teveel utopisch ipv idealistisch bezig zijn
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pluto inconjunct midhemel
(2°56'
)

· heeft behoefte aan macht en erkenning, wil graag het middelpunt zijn
· kan daar sterk voor gaan, meer dan hij zelf in de gaten heeft
· kan regelmatig verzeild raken in conflicten met autoriteiten
· wil invloed, controle, liefst overal greep op hebben, neemt risico'
s
· neigt tot overdrijven en zichzelf belangrijk maken, kan arrogant worden
· kan leren (via een crisis) meer inzicht in zijn motieven te krijgen
· kan dan een grote mensenkennis opdoen op terrein macht en manipulatie

orbsen ruim
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personen met zon in weegschaal, ascendant in ram en maan in waterman
10 oktober 1875

Abraham S. Veder
dir. NV Amsterdamsche Tricot- en Kunstzijdefabriek

Nederland

17 oktober 1915

dr. Carl J.F. Boettcher
hoogleraar Fysische Scheikunde/grafoloog

Nederland

7 oktober 1927

Ronald D. Laing
psychiater/schrijver

Engeland

9 oktober 1940

John Lennon
pop-musicus (Beatles, gitaar, tekstdichter/componist)

Engeland

9 oktober 1943

Peter Faber
Nederlands acteur/TV-presentator

Duitsland

*(%2257('$7$
9 oktober
1835

Camille Saint-Saëns
musicus (piano)/componist/dirigent

Frankrijk

ascendant: weegschaal
maan:
stier

1846

Julius Maggi
voedingsmiddelenfabrikant, eponiem: Maggi (aroma)

Zwitserland

ascendant:
maan:

1858

dr.ir. Gerhard L.F. Philips
industrieel/stichter Philips Gloeilampenfabriek(1891)

Nederland

ascendant: schorpioen
maan:
schorpioen

1859

Alfred Dreyfus
militair/slachtoffer spionageschandaal

Frankrijk

ascendant: waterman
maan:
vissen

1871

Gerrit Bolkestein
onderwijsdeskundige/politicus

Nederland

ascendant: boogschutter
maan:
leeuw

1873

Karl Schwarzschild
astronoom

Duitsland

ascendant:
maan:

1907

Jacques Tati
filmacteur/-regisseur

Frankrijk

ascendant: maagd
maan:
schorpioen

1911

Charles A. Jayne
astroloog

USA

ascendant: kreeft
maan:
stier

1922

Jack Anderson
journalist

USA

ascendant: kreeft
maan:
tweelingen

1924

Hanny van den Horst
hoofdredactrice MARGRIET/schrijfster

Nederland

ascendant:
maan:
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1927

Dick Houwaart
(TV-)journalist/persvoorlichter

Nederland

ascendant:
maan:

1937

Jules Croiset
acteur/regisseur

Nederland

ascendant: maagd
maan:
boogschutter

1940

John Lennon
pop-musicus (Beatles, gitaar, tekstdichter/componist)

Engeland

ascendant: ram
maan:
waterman

1943

Peter Faber
Nederlands acteur/TV-presentator

Duitsland

ascendant: ram
maan:
waterman

1944

John Entwistle
pop-musicus (The Who, basgitaar, zang)

Engeland

ascendant: ram
maan:
kreeft

1947

Hans van der Togt
TV-presentator

Nederland

ascendant: weegschaal
maan:
leeuw

1948

Jackson Browne
Amerikaans pop-musicus(zang)/tekstschrijver

Duitsland

ascendant:
maan:

1958

Maya Eksteen
TV-presentatrice

Nederland

ascendant:
maan:

1967

Spike Daalder
pop-musicus (Eton Crop, toetsen)

1975

Sean T. Lennon
zanger, z.v. John Lennon (The Beatles)

ascendant:
maan:
USA

ascendant: leeuw
maan:
boogschutter

productiedatum: 10 februari 2006
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