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Saturnus als transit door het 8e huis 

Reader bij de workshop april 2012 
 
 
 
Inleiding 
 

‘Ik houd van de praktijk, daar ontmoet ik de theorie.’ 
 
In de periode dat ik met deze thematiek bezig ben loopt bij mij, hoe kan het ook anders, 
Saturnus door mijn 8e astrologische huis en ervaar ik weer hoe dit uitwerkt.  
Dit was bij mij aanleiding om mij er in te storten en dit te delen met andere mensen, resulterend 
in een workshop, zodat anderen er ook baat bij hebben. 
 
Omdat bij iedereen 1 maal in de ± 29 jaar Saturnus 1 tot 3 jaar door het 8e huis loopt (en dit 
kan op elke leeftijd) is het handig om er wat meer over te weten zodat je er ook daadwerkelijk 
wat mee kunt doen als het zover is en je niet lijdzaam hoeft af te wachten welke misère er op 
je pad komt.  
Dat is eigenlijk de grootse les die ik er dit keer uit kan trekken. 30 jaar geleden wist ik nog niets 
van astrologie en als ik daar nu op terug kijk was het een zeer lastige periode. Ik wist niet dat 
er een betekenis aan zat en toch heb ik, onbewust, de goede dingen gedaan. Nu ik er meer 
over weet begrijp ik het beter.  
Het kan ook een nadeel zijn als je het van te voren weet, het kan onzekerheid en mogelijk 
angsten oproepen. Probeer daarom het te begrijpen. 
 
Voor deze workshop ben ik weer op zoek gegaan naar verhalen die uit de praktijk komen, want 
daar ligt het materiaal waar we wat mee kunnen. Die illustreren hoe de periode gekleurd wordt 
wanneer Saturnus door je 8e astrologische huis loopt.  
Je kunt je het over je laten komen, maar je kunt er ook wat mee doen, de regie nemen. Daarom 
zijn er ook tips opgenomen om er mee om te gaan. 
 
Ik hoop door deze reader én de workshop een steentje bij te dragen en je te laten ervaren dat 
je geen slachtoffer hoeft te zijn van deze tijd. Vooral de inzichten wat er aan ten grondslag kan 
liggen en het passief lijden om te zetten naar een actief handelen kan je rijkdom geven. Dit 
gebeurt doordat je oud zeer opruimt en ruimte maakt voor nieuwe inzichten. Patronen en 
overtuigingen worden bewust en je kunt kiezen voor andere, meer bij jou passende, inzichten 
en daarmee je leven uiteindelijk verrijken. 
 
Ook voor hen die de workshop niet hebben kunnen bijwonen hoop ik dat het lezen van deze 
materie je helpt om bij jezelf te komen. Mocht je er moeite mee hebben dan kun je altijd in een 
persoonlijk consult meer inzicht krijgen in jouw persoonlijk leven, want elk mens is uniek en de 
verhalen in dit boekje zijn nooit helemaal jouw verhaal.  
Herkenning is de eerste stap! 
 
 
April 2012 
Tineke Boogaarts, astrologe 
Astrologisch Centrum Noordknoop.nl 
www.noordknoop.nl  
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Ik hoop dat er meer verhalen komen (van de mensen die hun verhaal in deze reader hebben staan) die aangeven 
hoe het leven is om na Saturnus in 8 de Saturnus in 9 te gaan voelen:  
Een verademing.  
Ik zal deze dan opnemen in een volgende versie. 
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Saturnus algemeen 
 
Saturnus hoort bij het teken Steenbok en bij het 10e huis en deze planeet heeft een 
omloopsnelheid van 29 jaar. 
Hij is de tegenhanger van Jupiter, daar waar Jupiter vermeerdert trekt Saturnus de touwtjes 
aan, hij structureert, zet grenzen, geeft wetten en regels.  
Hij verstart (maakt vorm) en voelt veel verantwoordelijkheid, hij maakt serieus en verkoelt. Hij 
is vadertje tijd, het verleden, de angst, eenzaamheid. Saturnus wijst altijd een kwetsbare plek 
aan, daar waar je bang bent voor afwijzing, daar waar je angsten liggen, hij wijst je op de 
realiteit. Hij staat voor de vader en andere autoriteitsfiguren in je leven. Lichamelijk hoort 
Saturnus bij de botten. 
Hij houdt je ook met de voeten op de grond en zorgt dat je Ego ontwikkeld wordt en geeft 
houvast, hij zet je op de aarde. Hij daagt je uit verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen 
leven.  
Is Saturnus begrepen dan gaat hij je helpen en kan hij een grote steun zijn in je spirituele 
ontwikkeling. Hij geeft daarna ruimte aan Uranus, die een vernieuwende kijk op het leven 
kan brengen. 
 
Steekwoorden: verantwoordelijkheid, structuur, wetten en regels, autoriteit, tijd, grondigheid, 
geschiedenis, zelfbeheersing, angst, muur, eenzaamheid, depressie, remming, gronden, de 
drempel naar spiritualiteit.  
 
 
Saturnus als Transit door de huizen 
 
Saturnus draait in 28 á 29 jaar rond en komt dan weer op zijn ‘geboorteplaats’ terug. De zo 
geheten Saturnusterugkeer. 
Op zijn ronde komt hij (maximaal 3 keer) de geboorte-Saturnus tegen en dat zijn 'magische' 
momenten. Deze periodes lijken een soort oplichten naar een hoger plan, een inwijding.  
Je kunt dit bewust ervaren als je weet wanneer het is en je kunt hier heel goed rituelen op 
toepassen. 
 

 In de eerste cyclus gaat het om LEREN, (tot ± 29 jaar) 

 in de tweede cyclus gaat het om INTEGREREN, dus wat hoort van het geleerde écht 
bij jou en (van ±  29 tot 58) 

 in de derde cyclus mag je het gekozen pakketje tot WIJSHEID brengen, 
transparanter maken. (vanaf ± 58 jaar) 

 over de 4e cyclus is nog niet zo veel bekend, maar ik kan me voor stellen dat je hier 
mag gaan loslaten (vanaf ± 87 jaar) 

  
In elke cyclus komt hij gedurende die 29 jaren langs alle huizen en triggert daar het thema 
dat dat huis vertegenwoordigt, hij haalt het onderwerp naar boven en je merkt dat er dingen 
op je pad komen die met dit thema te maken hebben. In positieve én in negatieve zin. 
Saturnus houdt a.h.w. en spiegel voor met de vraag:  
  

"WAT WIL JIJ NU EIGENLIJK MET DIT THEMA?" 
 
Tijdens zijn rondes passeert hij alle huizen en in elk huis doet hij zijn werk. Je kunt dus kijken 
wat Saturnus 29/30 jaar geleden deed toen hij daar liep.  
 

 Saturnus lijkt je beperkingen op te leggen.  

 Saturnus wil dat je vorm geeft in je leven  

 Saturnus wil dat je je verantwoordelijk opstelt  
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 Saturnus wil het verleden in het heden trekken.  

 Saturnus is vadertje TIJD  

 Saturnus kan je een soort opdracht geven  

 Saturnus houdt je een spiegel voor met de vraag: “Wil je dit nu echt, zijn de keuzes 
die je in het verleden gemaakt hebt wel jouw echte keuzes?”  

 Saturnus wil je testen, uitproberen, je confronteren met je schaduwkanten. Hij doet dit 
door je in moeilijkheden te brengen die bij de gemaakte keuzes horen.  

 
Saturnus doet dit met één doel:  
Je bewust laten worden van wat je eigenlijk wil en daarmee is hij onze leraar! 
Als hij dus door een huis loopt refereert hij aan bovenstaande onderwerpen in relatie tot de 
thematiek van dat huis. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn, maar heeft altijd tot doel je te 
confronteren en vooral bewust te maken. 
 
Belangrijk hierbij is ook waar je Saturnus in je horoscoop staat en hoe zwaar hij je gehele 
horoscoop beïnvloedt. Ben je bijvoorbeeld al een saturnaal typje? 
Saturnaal ben je o.a. als je een Steenbok ascendant hebt, of Saturnus dicht bij de ascendant 
hebt staan. Als Saturnus in aspect met je Zon en Maan staat kan dat ook een sterke 
Saturnus bewerkstelligen.  
 
Ook van belang is op welke leeftijd geconfronteerd wordt met Saturnus door je 8e huis. De 
levensfase waarin je zit is natuurlijk van belang, een puber gaat er anders mee om dan 
iemand van 25. Is het de eerste keer of heb je het 30 jaar geleden al eens meegemaakt? Als 
je het al een keer doorlopen hebt dan is het raadzaam om die periode weer naar boven te 
halen, want de thema’s houden meestal verband met elkaar. Heel leerzaam om daar naar te 
kijken. Elke astroloog kan je de data van die vorige periode geven. 
 
De heftigheid wordt zeker ook bepaald door de planeten die in het 8e huis hebt staan. Heb je 
er veel dan worden door de energie van die planeten dingen opgerakeld als Saturnus daar 
langs komt en specifiek de thema’s van die planeet raakt en los weekt. 
 
Wat is de specifieke betekenis van Saturnus door het 8e huis? 
Allereerst wat vertegenwoordigt dit 8e huis, algemeen? 
Ik gebruik hiervoor de tekst die in het ‘huizenboekje’ staat 
 

 
Het achtste astrologische huis 
(Schorpioen, Pluto, water) 
  

In het kasteel is het de geheime kamer en hoe dit er in jouw horoscoop uitziet wordt onder 
meer bepaald door de cusp, deur, die toegang geeft naar deze ruimte en de planeten die er 
in staan. Het is de plek van geheimen, van het onbewuste, soms van angsten en de drang 
naar onderzoek en uitpluizen. Hij kan dicht zijn en een beerput voor allerlei niet graag 
geziene zaken worden of inspiratie, uitdaging om het onzichtbare zichtbaar maken. 
Dit huis symboliseert uitingen en levensomstandigheden waarin de behoefte aan 
bestaanszekerheden centraal staat. Ook hoe we ons verenigen met anderen,  
zowel op praktisch gebied (gezamenlijke financiën) als op emotioneel niveau (seksualiteit). 
Het is voor veel mensen een moeilijk huis. De eigenschappen die zich hier uitdrukken, 
worden vaak onderdrukt omdat ze niet aanvaard worden en er is vaak eerst een 
confrontatie met jezelf nodig om de pijnplekken bloot te leggen.  
Er kunnen ook angsten verborgen liggen. De kunst is om deze naar boven te halen, te 
omarmen en tot ‘schat’ te maken.   
Andere gebieden waar dit huis over gaat: transformatie, seksualiteit, omgaan met crises, 
waarden/normen, andermans geld, erfenissen, psychotherapieën, spiritisme, geheimen, 
onderzoek, thema leven en dood, gokje wagen, maar ook zien we heldervoelendheid en 
intuïtie. 
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Als Saturnus als transiterende planeet door je 8e huis gaat kom je in een periode die meestal 
niet zo gemakkelijk is. Dit komt doordat het 8e huis oa de thema's van het verborgene en je 
schaduwkanten in zich draagt. Deze worden nu als spiegel aan je getoond en je kunt deze 
tijd gebruiken om oude, soms verstopte zaken naar boven te halen.  
Deze periode duurt 1 tot 3 jaar, afhankelijk van de grootte van je 8e huis en de 
retrogradegang van Saturnus. 
 
Het is in die periode alsof je in de kelder van je ziel dingen vindt die daar al heel lang lagen, 
ze zitten helemaal onder het stof en in eerste instantie heb je mogelijk helemaal geen idee 
wat je in je handen hebt. Je krijgt de kans dit af te stoffen, te gaan herkennen en het in je 
bewustzijn te brengen. Misschien liggen er ook nog niet gekende talenten onder het stof. 
 
Ik vertel ook wel eens dat het de periode is waarin je je levensalbum op orde mag brengen.  
Je hebt alle plaatjes, dromen, herinneringen er zo maar ingestopt en het is een rommeltje 
geworden. Nu mag je bladzijde voor bladzijde door je handen laten gaan en beslissen óf en 
hóe je het er wel in wilt hebben.  
Die stapel beelden waar je geen raad mee weet gaan van laag tot laag door je systeem en 
dit proces kan allerlei emoties naar boven halen. Het kan zo nu en dan heel heftig zijn. 
Uiteindelijk kan het helend zijn. Meestal als je er wat mee doet en er niet voor weg vlucht. 
Het verleden komt naar voren en je wordt geconfronteerd met delen daaruit die nog niet 
helemaal verwerkt zijn. Die kans krijg je nu. 
 
Belangrijk is ook waar heer 8 staat. 
 
Thema's waar je mee geconfronteerd kan worden, op allerlei manieren, zijn: 

 angsten 

 leven en dood 

 verleden 

 ouders 

 wat wil ik nog met mijn leven? 

 wat is de waarde van het leven? 

 letterlijke sterfgevallen 

 crisis, depressie 

 gevoel van er alleen voor staan 

 (familie) geheimen 

 Schaduwkanten en projecties 

 Boosheid 

 Naar binnen gerichte energie 

 Eenzaamheid 

 Moe zijn zonder lichamelijke oorzaak 
 

Het 8e huis is een waterhuis en houdt verband met de andere waterhuizen in je horoscoop 

en karen Hamaker geeft dit aan als de huizen van de bewustwordingscyclus: 

Het vinden van de emotionele thuisbasis in jezelf (4e huis). Gezin 
Het verwerken en onderzoeken van het persoonlijk onbewuste en opruimen van emotionele 
ballast (8e huis). Seksualiteit en emoties 
De totale onthechting, loslaten en overgave aan je diepste wezen (12e huis). Religie. 
 
Bronnen:  
‘Transits als spiritueel groeiproces’ van Joyce Hoen 
‘De transit van Saturnus’ van Dra. Karen Hamaker 
Planeten in Transit’ van Robert Hand 
  

http://www.noordknoop.nl/


www.noordknoop.nl  7 

Tips 

Hoe ga je om met Saturnus in Transit door het 8e huis: 

Het is een zeer individueel proces dat afhankelijk is van leeftijd en persoonlijke aanleg, maar 

toch zijn wat tips hier wel op zijn plaats. 

 Accepteer! 

 Lees er over en probeer in te voelen wat het specifiek voor jou oproept. Welke 
thema’s kom je tegen in deze periode en hoe houden deze verband met 
onderliggende, vaak verborgen, thema’s in je leven. 

 De astrologie kan je daarin helpen, kijk samen met een astroloog je horoscoop, want 
al heb je veel astrologische kennis, de valkuil kan een schaduwkant zijn. Laat je 
helpen bij inzichten verkrijgen. 

 Schrijven over het thema helpt, houd een soort dagboekje bij. 

 Praten over het thema helpt, het maakt het voor jezelf vaak helder als je het 
verwoordt. 

 Realiseer je dat jet vooral jouw thema is en dat jij alleen de diept in kan om de 
antwoorden te vinden. Dat kan als eenzaam ervaren worden. Het helpt als je dit weet, 
want dan ben je ook niet boos als anderen je geen handreikingen geven. Het is 
inherent aan het proces dat je veel zelf moet uitzoeken. 

 Neem de factor ‘TIJD’ en maak hem tot je vriend. Elisabeth Kübler Ross gaf dit al 
aan bij haar stappen in een verwerkings- of rouwproces. Tijd heelt veel wonden, tijd 
rijpt voor verwerking,  dus geef het ook de tijd. 

 Zoek eventueel hulp. Goede tijd voor therapie. Het teken op cusp 8 geeft vaak 
aanwijzingen welke soort therapie kan aanslaan. 
Bijvoorbeeld: Weegschaal: kunstzinnige therapie 
                      Tweelingen: gesprekstherapie·  
                      Vissen: hypnotherapie 

 Wat heb je nodig? Word je daar bewust van. De Maan in je horoscoop kan daar 
aanwijzingen voor geven. 

 Waar erger je aan bij andere mensen? Zij zijn meestal een spiegel voor je 

 Zoek wat meer de rust op, er komt al genoeg op je af. 
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De praktijkverhalen (ontvangen in 2011-2012) 
 
Er is redelijk veel gereageerd op mijn verzoek voor verhalen uit de praktijk en hieronder heb 
ik ze gebundeld. De volgorde is willekeurig en er staan alleen initialen en een geboortejaar 
onder om privacy te waarborgen. Sommigen zijn kort, anderen uitgebreid. Ik heb weinig aan 
de verhalen veranderd om ze zo authentiek mogelijk te houden.  
Link naar mijn eigen verhaal 
 

_____ 
Wat ik zelf als heel bijzonder heb ervaren, zijn de signalen van tevoren en tijdens de transit, 
het waren voor mij richtingaanwijzers. Bijvoorbeeld, weken lang kwam ik van alles tegen over 
Jung, een oude Prana, een artikel, echt bijzonder, ik kon er niet omheen. Ik ben dat gaan 
onderzoeken, kwam natuurlijk ook de 3-jarige Jung cursus tegen van Karen Hamaker met 
o.a. schaduwkanten, anima/animus enz. Ben dat gaan doen in de jaren van Saturnus door 
het 8ste huis en het heeft me erg verrijkt. Ik gaf toen op een maandagmiddag yoga les en dat 
liep niet goed, ik ben daar ook mee gestopt, ik snapte toen nog niet zo goed wat er aan de 
hand was. Achteraf móest dit stoppen, anders had ik de cursus bij Karen niet kunnen volgen. 
De kosmos had dit goed voor mij geregisseerd (zag ik, achteraf!!). 
  

Een vriendin van mij kwam bij een aurahealer, noemde bij mij het woord 'lastig' en 'je tot last 
voelen', dit kwam binnen als een hamer en ik voelde veel emoties. Je snapt het al, een jaar 
lang regelmatig bij de aurahealer geweest om mij te reinigen van een heel oud patroon (en 
meerdere oude patronen!). Heel bijzonder om toen ook op het spoor te komen van 
familiepatronen. Het leek wel of ik vanzelf het 8ste huis in geloosd werd om te doen wat ik 
moest doen. 
Ik heb ook veel opgeschreven in die tijd om te verwerken, veel tijd genomen om alleen te zijn 
en te lezen.  Toen Saturnus uit 8 kwam, had ik daar allemaal helemaal geen zin meer in, ook 
dat was opvallend. 
  

Verder kwam ik nog in contact met Anna Lamb en heb de 3 jarige inwijdingsschool voor 
spirituele bewustwording gevolgd. 
  

Mijn oudste zoon ging met zijn gezin (2 kleine kinderen) naar Amerika (voor 4 jaar), 
vliegangst (dood) overwonnen om 'even' naar New York te gaan en ik werd hierdoor erg op 
mezelf teruggeworpen. Ook daar 10 dagen in een gezin zijn was niet altijd gemakkelijk 
(ondanks dat we het goed hebben met elkaar).  Na Saturnus door het 8ste huis kwamen ze 
weer terug!! 
Weinig mensen zagen en wisten hoe hard ik in die jaren heb gewerkt (stukje eenzaamheid), 
veel innerlijke processen en het 'gewone leven' zoals werken enz. ging gewoon door. Het 
heeft me veel opgeleverd. 
  

WD( 1946) 
 
______ 
Voelt voor mij op dit moment dat ik alles moet loslaten (tot op de bodem), veel contacten en 
relaties vallen weg, noodgedwongen. (Weegschaal op cusp 8) 
Maar zou het niet veel verschil maken bij mensen wie de transiterende Saturnus door 8 heer 
1 is??? Moet ik ook eens gaan onderzoeken! 
Ik veronderstel dat deze mensen misschien fysieke problemen kunnen krijgen..... of heel erg 
zichzelf in vraag moeten gaan stellen.... 
  
Ja.... hele lastige fase, dat kan ik beamen.... en het erge is dat het nog tot oktober 2012 
duurt!!! 
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AE (1945) 
 
______ 
Mijn ascendant staat op 24 Graden Steenbok. 
Mijn radix Saturnus staan conj MC opposiet mijn zon. Neptunus staat ook in 8 
  
Saturnus loopt door mijn 8ste huis. 
In april stierf mijn lievelingsoom. 
Hij wilde geen enkele poespas en de crematie vond plaats met alleen de leden uit zijn gezin.  
Niemand was daar verder bij uitgenodigd, ik ook niet. Dat deed veel pijn, ook kwam de 
herinnering boven van het overlijden van mijn vader in 2002, die wilde ook niemand erbij en 
is gewoon vanuit het ziekenhuis in de kist naar het crematorium gereden, als een zwerver. 
Voor mij verdriet om zoveel emotionele armoede. Geen enkel ritueel of kans om gevoelens 
met elkaar te delen. Omdat ik er niet mee kon klaren heb ik hulp gezocht en daar kwam het 
verdriet los over mijn vader van 9 jaar geleden. 
Verdriet wat ik toen niet kon hebben omdat ik in datzelfde jaar kanker kreeg. 
  
Gelukkig kreeg ik vorige maand een droom waarin ik deze oom terugzag, we hadden 
woordeloos contact, het ging hem erg goed. 
(Maanden na het overlijden van mijn vader heb ik ook een zelfde soort droom gehad) 
Dit voelde geruststellend en troostend. 
  
EH (1956) 
 
_____ 
Ik loop al sinds 2010 bij een coach om mijn persoonlijke- en werkleven aan te pakken. En 
zelfs sinds 2007 heb ik al dingen mee moeten maken die bepalend waren voor mijn 
levensloop en waar ik nog steeds mee worstel c.q. probeer in te zetten naar iets 
positiefs/groei. 
Ik vraag mij daarom af hoe lang ik nog in deze periode zou gaan zitten, die ik als moeilijk 
ervaar, maar waarvan ik ook wel in zie dat het een reden heeft. En waarvan ik me nu 
afvraag, gezien die Saturnus in het 8e huis, tot wanneer kan mij nog meer gebeuren? Naar 
mijn gevoel heb ik de klappen van het universum gehad zeg maar, om nu mee aan de slag 
te gaan en wat ik dus nu al zeker een jaar volop doe (zelfconfrontatie en proberen om te 
zetten naar groei.). 
Als er nu nog heftige zaken zouden gebeuren zou dat op een of andere manier niet passen, 
snap je wat ik bedoel? 
 
R.P(1974) 
 

 
Tineke: 
 
Saturnus ging bij jou op 8 december 2010 je 8e huis in en hij zal er blijven tot 20 
december 2013. 
Jij hebt een vol 8e huis en in deze periode gaat hij dus achtereenvolgens raken: 
Mercurius, Uranus, Mars, Venus en je Zon 
 
In die tijd (2011/2013) krijg je ook je 2e progressieve maan, plus de Plutokraak, dus je 
kunt verwachten dat er grote groeistoten komen. 
Op vele fronten zal je de kans krijgen om door te groeien naar een niveau van 
wijsheid en je zult je zelf beter gaan doorgronden. 
Het is heel bijzonder dat je dit allemaal tegelijk krijgt en ik kan me voorstellen dat je 
dit zorgen baart. Het is echter een pad dat ergens naartoe leidt. 
Geef je aan over en als je het moeilijk hebt mag je altijd mailen. 

http://www.noordknoop.nl/


www.noordknoop.nl  10 

 
_____ 
Dat is de periode dat ik ging samenwonen, trouwen en een huis heb gekocht. 
Dus losmaken van mijn ouderlijk huis. 
Het was een drukke tijd, zoals jongeren leven. 
Werken, reizen, uitgaan, wennen aan het samenwonen. 
Gewoon doorgaan. 
Is dat een beetje wat Saturnus doet? Was ik nog te jong (23) om het echt te voelen? 
 
AD 
 
_____ 
Er is in deze periode inderdaad toch wel veel gebeurd. 
Of deze periode typisch Saturnus in het 8e huis is, weet ik niet. Dat moet jij maar zeggen.  
Aan het begin van de periode was ik nog in dubio of we een tweede kindje zouden proberen 
te krijgen. Ik wilde dat wel maar ook weer niet.Het is uiteindelijk niet gelukt en ik ervaar, 
zeker achteraf, dat mijn geestelijk instelling hierbij een rol heeft gespeeld. Ik voelde me 
gepusht en gedwongen, daar had ik geen zin in. 
Misschien klinkt het vreemd, zo ervaarde ik dat. 
Met onze dochter en thuis in onze relatie, ging alles goed in 2004. 
Mijn vader, al jaren hartpatiënt, begon wel steeds meer, zonder overigens dement o.i.d. te 
zijn, in zijn eigen wereld op te gaan. Hij leek te imploderen in zijn eigen binnenste. Hij was 
erbij, maar hij was ook aan het verdwijnen.Na een kort ziekbed is hij in februari 2005 
overleden.  
  
Op mijn werk had ik het in het begin van deze periode naar de zin maar ik miste de 
uitdaging. Ik deed het werk al langer, het ging goed maar het voelde een beetje een 
wormvormig aanhangsel. Ik werkte in een team van specialisten met elk een eigen werkveld. 
Dan doe je weinig samen, dan leer je niet van elkaar. Ik werd mijn eigen klankbord en 
spiegel, zo'n situatie is nooit goed als het langer duurt. Je komt niet verder. je staat stil.  
Onze manager gaf ieder van ons alle vrijheid maar wilde vooral geen last van ons hebben. 
Dus ik kon lekker mijn gang gaan en alles was verder goed en mooi, ik was mijn eigen baas, 
was goed in mijn vakgebied en kon het werk makkelijk aan.  
Een luxe waarvan ik heel goed besefte dat die tijdelijk was. 
Een andere collega-specialist in mijn team had ondertussen financieel een belangrijke stap 
gemaakt. Ik had een vergelijkbaar niveau en verantwoordelijkheid qua functie maar ik kreeg 
die stap niet. Dat vond ik niet juist. Heb dit via officiële wegen aangevochten. Mijn manager 
moest mij volgens de voorschriften van het bedrijf bij deze bezwaarprocedure helpen maar 
bleef zaken uitstellen. Uiteindelijk heeft de beroepscommissie mijn verzoek niet 
geaccepteerd. Wat bleek? Deze manager had het jaar ervoor al geadviseerd om mij de 
hogere loon en status niet toe te kennen. Hij ging het bezwaartraject in met mij en wist 
dat!!!! En  niets zeggen!  
Ik kwam er tijdens de zitting bij de commissie achter. Daar zit je dan.  
Ik ben niet eens kwaad geworden. Ik kon en kan niet geloven dat iemand zo doet. Maar hoe 
verder? Hoe kon ik deze man nog vertrouwen? Wat een laffe daad, waarom zou ik blijven in 
een functie waar ik niet op waarde werd geschat? 
Ik schaamde me vreemd genoeg, al wist verder niemand hiervan. Was ook vastbesloten wel 
een functie op het gewenst niveau te krijgen. Wel gewaardeerd te worden.  
Ben intern gaan zoeken naar een andere functie want het bedrijf beviel mij goed. 
  
In de zomer van 2005 kwam mijn privé relatie onder druk te staan. Ik verstarde emotioneel 
hierdoor naar mijn partner toe. Werd niet boos of panisch, wat ik had verwacht in zo'n situatie 
maar dacht ZO, jouw fout. Die krijg je terug! Ik bleef heel rustig. Ik vergat het niet. We 
hadden het er snel ook niet meer over. 
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Maar ik voelde me boos en koud, wraakzuchtig bijna. Gek, want deze houding past helemaal 
niet bij mij. Hoewel we bij elkaar zijn gebleven en verder hebben geleefd als voorheen, heeft 
het jaren geduurd, wel tot 2009, voordat ik voor mijn gevoel weer zag dat er niet zoveel aan 
de hand was in 2005 en dat mijn partner in principe een heel goede vent is. Onze relatie 
bestaat nog steeds. Gelukkig had ik mijn kind nog. En mijn werk, dacht ik elke dag. 
Eind 2005 lukte het om bij de toenmalige werkgever een andere baan te vinden. Geen 
functie waar er maar 1 van was, nee een gevestigde en serieuze job met een hogere status. 
Goed gewaardeerd en met een andere manager die ik al goed kende. 
M. kende ik als een leuke vrouw en een deskundig collega. 
Al snel in 2006 bleek deze baan een foute stap. Het werk was niet leuk, ik vond het moeilijk 
en saai. Door een wijziging in het bedrijf veranderde de baan van inhoud en werd steeds 
minder dat waarvoor ik had gekozen. M. vond ik koel, afstandelijk en rationeel.  Voelde me 
verschrompelen. Ik had geen grip op het werk.  Alles wat ik goed kan, leuk vind, dat mocht ik 
niet doen en zeker niet op mijn eigen manier.  
In deze periode realiseerde ik me ook dat ik weinig vrienden en vriendinnen had. Mensen 
woonden verder weg, wij vielen steeds meer buiten de vriendenkring, als enige met een kind 
en niet wonend in dezelfde stad als de rest. 
Ik sprak dus zelden over mijn werk met anderen. Mijn partner wist wel hoe ik erin zat, maar is 
niet de persoon om met raad en daad te komen. Ook dat voelde heel alleen. 
Hoewel ik hard werkte, kreeg ik niets voor elkaar in deze functie. Ik schreeuwde maar 
maakte geen geluid, zo voelde het. Eind 2006, M, was lang op vakantie, kreeg ik een zwaar 
project. Dat moest ik dus alleen trekken. 
Schakelde collega's in maar vreemd genoeg, de mensen die normaal hulpvaardig hun werk 
deden, leken nu af te haken. Ik had geen idee wat ik moest doen en hoe. Het was als penalty 
schieten met een blinddoek op. Je kunt de bal niet eens vinden. IK heb altijd goed kunnen 
leren maar voor het eerst voelde ik wat de kinderen in de klas, die niet zo snel konden 
rekenen en lezen hadden beleefd. Zij deden echt hun best, maar leken er niet bij te kunnen. 
Zo zat ik in het project. Machteloos en alleen. Begin 2007 kreeg ik een burn out. 
Ik had immers alleen zo'n zwaar project moeten trekken....dat begrepen alle collega's.  
Zelf wist ik wel beter. Het project was maar de aanleiding, de oorzaak was anders. Dit werk 
paste immers NIET bij mij. Helemaal niet. Wat wilde ik dan? Ik wist het niet en ben daarmee 
aan de slag gegaan voor mezelf. Niet helemaal uitgekomen. Nog niet. Voor mezelf beginnen 
durfde ik financieel niet aan. Maar zo kon ik ook niet doorgaan. 
M. vond dat ik me niet goed herstelde, wanneer was ik nou weer fit en fris? Zij wilde dat ik 
alles onder controle hield en zelf was ik dat juist aan het loslaten.  
Fit en fris en blijf zou ik in deze baan nooit worden wist ik zelf, maar deze job loslaten, waar 
ik zo hard voor had gewerkt? Dit bedrijf verlaten na 9 jaar? ik had het er zo moeilijk mee. 
Wel bemerkte ik medio 2007 dat mijn gevoel weer begon te stromen. Alsof dat al die tijd 
gestold was. Mijn angst nam af. Ik kon weer genieten van dingen al bleef ik in stilte wel boos 
op mijn partner. 
M. wilde van mij af. Een smet op haar perfecte team was ik. Als ze de kamer binnenkwam, 
voelde ik een boze, kille afkeer diep van binnen. 
Eind 2007 wist ik 3 dingen: 
1- ik moet weg uit deze baan, ik ga eraan kapot. 
2- dan houd ik de eer aan mezelf, ik laat me er niet door M. uitgooien. 
3- dat ga ik haar vertellen ook, zodra ik de kans krijg, na de jaarwisseling. 
Nog geprobeerd intern iets anders te vinden. Lukte bijna, net niet. Moest zo zijn. 
In week 1 van 2008 heb ik M. verteld dat ik wegging. Mijn besluit zal inderdaad eind 
november 2007 voor mezelf zijn genomen.  
Heb M. verteld dat dit het niet was en binnen een half jaar weg zou zijn uit deze baan. 
Ik vond het doodeng om dit te doen en te zeggen. Zoiets had ik nog nooit gedaan. Maar ik 
had fout gekozen, het te ver laten komen en nu moest ik het heft in handen nemen. 
Nog zie ik M. voor me, ze vertrok van wit naar rood naar groen in haar gezicht terwijl ik het 
haar vertelde. Ik trok aan de touwtjes, dat vond ze niet fijn.  
Heb hiervan nooit spijt gehad al mis ik het bedrijf wel. 
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Door deze periode heb ik weer verder afscheid genomen van het idee van een succesvolle 
baan, met veel geld en status. 
Voor mij werkt het niet om iets te zijn wat ik niet ben. Het gaat niet om controle. 
Ik heb hierdoor ook geleerd dat je met verdriet gewoon heel goed verder kunt leven.  
Ik heb geleerd dat je eigenlijk van niemand bang hoeft te zijn. Je kunt jezelf redden in 
moeilijke gevallen, mits je je 'wapen' durft te gebruiken. 
Ook heb ik door deze periode een andere kant van mezelf gezien. Mensen noemen mij 
extravert. Ze hebben geen idee van de kou en het grote zwijgen diep van binnen die ik in 
deze periode met nadruk heb ervaren. 
  
Het heeft me heel goed gedaan dit allemaal op te schrijven. Ik realiseerde me niet hoe pijnlijk 
en eenzaam deze periode is geweest tot jouw mail kwam.  
Uiteraard mag je het verhaal toevoegen aan je verzameling. Misschien herkennen mensen 
er iets in. 
  
J.R (1962) 
 
Nog zo'n periode? dan is er dus al eerder zo'n Saturnusperiode geweest. Snel gerekend, 
1977/78?  
In die tijd is mijn liefste oma overleden. En had ik het moeilijk op school, had het gevoel dat 
het allemaal te veel en te groot werd. Leg dat maar eens uit als je cijfers verder goed zijn. 
Sta je heel alleen. Mijn beste vriendin ging toen ook naar een andere klas. 
De gevoelens herken ik zeker. 29 jaar geleden had ik niet het idee dat het iets anders en 
heftigs was, ik was al niet zo'n vrolijk kind zal ik maar zeggen. Alleen werd het toen nog wat 
donkerder. Beklemmend en alleen. Achteraf kan ik het precies plaatsen. 
Wie Saturnus in 8 2 x doorstaat, kan een 3e x er ook nog wel bij hebben. 
Als je erdoorheen raakt, ben je ook sterk. Wie maakt me wat, dit is mijn leven en dat ga jij 
niet verklooien! Dat raak ik ook niet meer kwijt. 

 
_____ 
Ik heb inderdaad het nodige meegemaakt de laatste jaren. 
Begin januari 2009 heb ik een vriendschap plotsklaps beëindigd en heb een aantal maanden 
later ( april ) mijn toenmalige partner aangegeven dat ik wilde scheiden. 
In september 2009 is de scheiding uitgesproken en had ik een eigen woning. 
Mijn huidige vriend ken ik inmiddels sinds eind 2009.  
Eind 2009 heb ik tevens de keuze gemaakt om van baan te veranderen. Sinds juni 2010 
oefen in mijn oude vak van HR adviseur weer uit. Ik wilde dat doen waar ik in mijn kracht 
stond en dat was in ieder geval het brede HR werk.   
Ik kreeg van mijn omgeving hierover terug dat men dat zeer waardeerde en ook bewonderde 
omdat mijn keuzes zo uit mijzelf kwamen. Ik had ook geen enkele twijfel en voelde mij zeer 
krachtig. 
  
Aan de basis stond voor mij de vraag: wat wil ik met mijn leven? Waarom ben ik hier (in dit 
leven )  en wat heb ik aan talent meegekregen en hoe zet ik dat in Ik voelde mij bekneld in 
mijn huwelijk, deed niet de dingen die ik wilde doen. Ook in mijn baan kwam ik niet tot mijn 
recht. 
  
Afgelopen maand heb ik definitief de keuze gemaakt om in 2012 een coachopleiding te 
doen met als doel gecertificeerd coach te kunnen werken. Ik weet dat dat ik hiervoor talenten 
heb die ik nog verder kan ontwikkelen en voor anderen inzetten.  Sinds enkele maanden 
beschouw ik mezelf niet meer als onzeker. (dat voelde ik altijd zo, of dat was mijn 
overtuiging, maar ervaar ik mij als 'zeker' met momenten van onzekere gevoelens. Een groot 
verschil voor mij.) 
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Sinds ik alleen woon lees ik weer, zowel ontspannende boeken maar ook weer (!) 
esoterische boeken en boeken over spiritualiteit.( Hans Stolp ). Ik ben hier heel gretig in, net 
of ik nu besef dat ik dit eigenlijk al die tijd heb laten liggen. Ik wil zaken weten en ervaren ! 
Antwoord op de vraag die ik me stelde ( waarom ben ik hier en wat moet ik hier leren? ) is 
voor mij in ieder geval: met emoties omgaan, leren omgaan met afstand en nabijheid, van 
mezelf houden en waarderen, anderen ondersteunen zonder mezelf te verliezen. 
  
Tineke, even snel maar direct uit mezelf deze informatie. 
  
M.W(1959) 
 
_____ 
Dank je wel voor de toelichting. Het baart me inderdaad een beetje zorgen, maar dat is 
voornamelijk omdat als een van de thema's 'sterfgevallen' gevallen wordt genoemd. Ik maak 
mij dan best zorgen over mijn ouders en hoop echt dat gezondheid in mijn familie geen issue 
zal zijn. Voor de rest, als het door 'onschuldige' thema's mij verder doet groeien, dan is het 
ook best spannend te noemen. 
 

Tineke:  
In je eerdere mail schreef je dat je wel inziet dat deze ontwikkelingen ergens goed 
voor zijn. Het is de vrees voor wat je nog niet weet. Dat kan ik niet wegnemen, want 
ook ik weet niet wat er precies gaat gebeuren. Zie het als een kans om zaken op te 
ruimen en om dingen te zuiveren en op de juiste plek in je geheugen te zetten. 
Het is niet zozeer dat er sterfgevallen zullen komen, het is het thema leven/dood en 
'afscheid'  wat aan de oppervlakte komt. Dat kan een persoon zijn, maar ook een 
idee. Zoals bij mij 29 jaar geleden dat ik afscheid moest nemen van het idee ooit 
moeder te worden. 
In de workshop ontmoet je mensen die in hetzelfde schuitje zitten en zo wordt het een 
beetje 'lotgenotencontact' en dat jij jou de Plutokraak er ook nog bijkomt, maakt je wel 
anders, maar we zijn allemaal anders. 
Het is inderdaad vreemd dat je niets opvallends kunt vinden van de periode van 29 
jaar geleden. Kijk vooral waar je toen was en hoe je gevoel was. Je was natuurlijk 
nog jong en het kan zijn dat dit dan nog niet herkenbaar is, of zelfs niet voorkomt. 
Voelde je je begrepen? Werd je geaccepteerd op school, in de klas, door de leraren? 
Als je niets kunt vinden laat het dan los. 
Wat zijn NU de dingen waar je tegen aan loopt? 
De planeten zoals ze onderaan staan, die geraakt gaan worden, gebeurt in die 
volgorde. 
Data hierover worden ook tijdens de workshop gegeven. 

 
_____ 
De periode die jij doorgeeft is zeker een confronterende tijd geweest, als ik Saturnus goed 
interpreteer.  
In juni 2000 nam ik ontslag uit een vaste baan (ik had 6 jaar als diëtiste gewerkt en ik was 
het echt zat, het beperkte me enorm) en besloot te gaan reizen. Omdat ik daar geen geld 
voor had, werd ik reisleider op 'avontuurlijke rondreizen'. Een heel onzeker bestaan, want ik 
werd voor 2 of 3 reizen aangenomen en daarna was het weer afwachten. Zeer slecht betaald 
ook, ik moest het echt met veel gescharrel met commissies en andere bijverdiensten 
rondbreien. Maar dat vond ik helemaal geen probleem, ik bleek een geweldige scharrelaar te 
zijn. Aan de andere kant had ik een enorme verantwoordelijkheid voor een groep van 20 
mensen in een ver land in soms zeer primitieve omstandigheden: Bolivia, Peru, Venezuela, 
Cuba, Mexico, waar ik in veel gevallen zelf ook voor de eerste keer was (maar dat mochten 
de reizigers natuurlijk niet te weten komen). Reizen, andere culturen - vooral de Latijns-
Amerikaanse - was voor mij een droom; ik was al eerder (op mijn 30-ste) een half jaar in 
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Mexico geweest - in mijn eentje voor een stage in een voedselhulpprogramma op het 
platteland van Mexico - en ik wilde meer reizen, meer zien, meer echt ervaren. Nou, dat is 
gelukt!  
De crises waren niet van de lucht, niet iedereen was even goed voorbereid op de Zuid-
Amerikaanse mentaliteit. Op de avontuurlijke reizen ging er vaak genoeg iets mis: panne met 
de bus midden in een onherbergzaam gebied in Bolivia, waar we 6 uur moesten omrijden 
omdat er een opstand was uitgebroken, mensen met zware voedselvergiftiging, ruzies 
binnen de groep, overboekte hotels natuurlijk. Het was ook vaak een eenzame tijd. Geen 
vrienden en familie in de buurt, mijn gezelschap waren mijn 'klanten' dus ik kon bij hun nooit 
echt mezelf zijn. En als ik thuiskwam, zaten mijn vrienden in zo'n andere dimensie - voor hun 
was het leven 'gewoon zijn gangetje gegaan', terwijl voor mij elke dag een wereld van 
verschil maakte. Het heeft me ook veel gebracht: ik heb iets van mezelf leren kennen wat ik 
nog niet wist: ik kan op mezelf vertrouwen, ik red me wel, ik overleef wel, ook in de meest 
ingewikkelde omstandigheden, ik 'scharrel' me er wel uit. En ook: aan alles komt een eind 
(en bij sommige groepen hield me dat 3 weken lang op de been!).  
 
In het voorjaar van 2002 heb ik mijn laatste reis gedaan en toen was het ook echt helemaal 
klaar met het reis begeleiden. Een reisorganisatie vroeg mij ergens in juni nog drie reizen 
naar Ecuador te doen, maar dat voelde toen helemaal niet goed. Het was genoeg geweest 
en ik ben niet gegaan. Ongelooflijk hoe dat samenloopt met Saturnus. Daarna ben ik gaan 
zoeken naar 'Wat nu?' en 2 jaar later ben ik voor mezelf begonnen, als ZZP'er in de 
communicatie, wat ik nu nog steeds doe.  
Kortom, Saturnus heeft zijn werk goed gedaan. Dank voor dit inzicht! 
 
YW (1961) 
 
Tineke: 
Bedankt voor je antwoord. Ik herken veel, want ik was de eerste vrouwelijke 
touringcarchauffeur/reisleidster (Saturnus liep bij mij niet door 8) en heb veel van wat jij 
beschrijft ook meegemaakt, weliswaar in Europa, maar toch, je staat er vaak alleen voor. 
Jij hebt (onbewust) een goede keuze gemaakt, want juist het ongewisse opzoeken in die 
periode blijkt goed te werken. 
 
Y: 
Eerste vrouwelijke touringcarchauffeur, dat is ook stoer! Dus jij hebt ook het genoegen gehad 
de wonderbaarlijke wereld van het toerisme te leren kennen.  
 
Het is mooi om op deze manier terug te kijken naar die periode en weer de bevestiging te 
krijgen hoe belangrijk het is naar mijn gevoel, mijn impulsen te luisteren.  
Ik ben benieuwd naar de nieuwe start in november; er zit mogelijk een verhuizing (naar echt 
samenwonen) aan te komen, dus dat zou het kunnen zijn. 
 
_____ 
Ik ben hier helemaal niet blij mee, al verklaard het nu wel het e.e.a. 
Ik vroeg me al af waarom ik zo droom over angstig zijn. 
En het is eind augustus begin september  begonnen,  ik werd angstig voor het onbekende 
(moest op vakantie naar Marokko) Ik schrijf ‘moest’, want  zo voelde het letterlijk terwijl in 
januari het mijn idee was om een rondreis in Marokko te maken, helemaal enthousiast was 
ik. Boeken gelezen over Marokko. 
Ik kreeg zelf in de gaten dat ik een irreële angst aan het ontwikkelen was. Die angst heb ik 
los kunnen laten en ben redelijk onbezorgd op vakantie gegaan. 
Tijdens mijn reis ben erg bezig geweest met de moslima’s in mijn ogen heel 
onrechtvaardigheid, het gevoel won het van het verstand. 
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Nu ik weer thuis zijn mijn dromen altijd angstig. Ik kan ze niet letterlijk herinneren maar het 
gevoel wel.  
Angstig ben ik altijd wel geweest totdat eigenlijk mijn dochter geboren werd in oktober 1985. 
Daarna is het afgenomen, ik denk door iedere keer het verstand te gebruiken dat het de 
angst voor de angst is en benoemen wat je uiteindelijk kan gebeuren. Dan zie je in hoe 
irreëel je eigenlijk denkt 
Het was vooral de verlatingsangst. 
De periode van 29 jaar geleden daar kan ik mij weinig van herinneren. 
 
H.W. (1959) 
 

Tineke: 
Ja, dat is precies de bedoeling. Bedankt voor het delen. 
Je bent er niet blij mee, dat begrijp ik, maar de symptomen waren en zijn er. Nu voor 
een deel te verklaren doordat je weet dat Saturnus door het 8e huis een rol speelt. 
Astrologie haalt de problemen niet weg, maar laat je er op een andere manier naar 
kijken. 
De periode van 29 jaar geleden ligt net voordat je dochter geboren werd en daarvoor 
had je ook last van angsten. Daar lijkt toch wel een thema te liggen. 
Nu komt dit weer terug en mag je dingen naar boven laten komen. Kijk of je toch 
flarden van je dromen kunt opschrijven, direct na het wakker worden en/of het gevoel 
wat erbij hoort.   
Mogelijk kan je daarmee een thema naar boven halen. Associeer op bv de term 
'verlatingsangst' welke woorden komen er boven?  
Moslima's ben je mee bezig, ik zie in je horoscoop dat een en ander verband kan 
houden met moeder/dochter, het vrouwelijke en relaties. Het kan uit vorige levens 
komen. 
En ik zie dat je beschermengelen hebt, die mag je om hulp vragen. 
Die tijd van Saturnus door 8 kan heel helend zijn. En als hij in oktober 2013 naar 9 
gaat wordt de wereld weer ruimer en ben je het kwijt.  

 
Uitwisselen kan zeer verhelderend zijn en weer aanknopingspunten geven om er mee om te 
gaan. 
 
H: 
Bedankt voor je uitgebreide reactie. 
Moeder/dochter klopt ook, ik ben met mijn eigen moeder erg bezig (zij is overleden) 
Ik had sterk het gevoel dat zij meeging naar Marokko, daar heb ik duidelijke aanwijzingen 
voor meegekregen. Vandaar dat ik ook die angst heb kunnen loslaten voor die reis. 
Alleen begrijp ik niet goed wat ik eigenlijk moet doen, vandaar dat ik zeker ga proberen om 
a.k. workshop bij te wonen.  
 
_____ 
In het geval van Saturnus die door mijn 8e huis loopt in Weegschaal. Ik volgde bij jou al eens 
familieopstellingen met planeten in Lier. Saturnus is mijn 8e huis binnengekomen al in 
december 2009 om dan in  januari en februari 2010 over mijn Neptunus te gaan die 
retrograde loopt en nog eens opnieuw in augustus, september 2010. 
Nu zit hij op 20° in Weegschaal en blijft nog tot oktober 2012 in mijn 8e huis. Dat is nog een 
heel jaar! Hopelijk kom ik er goed vanaf. 
Ik heb dit al eens meegemaakt in mijn leven:  
- eerste periode tussen 7 en 10 jaar, daarin had voor mij een eerste  confrontatie met de 
dood plaats (tante die bij ons inwoonde en oma die bij ons is komen te sterven en ik lag 
naast haar voor een dutje terwijl zij stierf en niemand in huis het wist.  
- tweede periode tussen 36 en 39 waarin ik een vals hartinfarct kreeg en gedurende een 
week in observatie moest in een kliniek. Het waren hartritmestoringen waarvoor ik Inderal 
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kreeg voorgeschreven (een hartritme- en bloeddrukverlagend middel. Door op mijn 38 
opnieuw te gaan studeren kon ik het tij keren en waren de problemen van de baan. Na 
zoveel jaar kreeg ik in 2008 en 2009 opnieuw te maken met hartritmestoornissen. In 2010 
bleef het weg om opnieuw toe te slaan vanaf oktober 2010 en dit jaar eveneens maar minder 
frequent. Ik heb dit jaar wel gesukkeld met mijn been. Gevallen 2 november 2010 en knie 
geopereerd 2 februari 2011. Goed  gelukt maar wel verwikkelingen aan mijn been: 3x 
opzwellen van been en  scan vond geen oorzaak. Nadien bleek dat ik een erge trombose 
had gehad. Sinds juli is mijn been weer helemaal OK, gelukkig. Hartproblemen blijven 
sluimeren maar niet dikwijls, ik leer me beter te ontspannen en beter uit te ademen, yoga 
helpt me hierbij. En als ik het toch voel aankomen neem ik op voorhand een pilletje  
Inderal. Ik zou heel graag op één van de Saturnusdagen aanwezig zijn om tips te  krijgen en 
er nog dieper op in te gaan want Neptunus is wel een heel belangrijke planeet in mijn 
horoscoop. Yod wijst er naar, de vinger Gods dus. En ook spiegelpunt van mijn maan! 
 
R.D(1944) 
 
___________ 

Saturnus door het 8ste huis 
Voor mij besloeg dat (inclusief een paar retrogrademomenten) de periode van 5 juni 1995 tot 
22 maart 1998. Deze periode werd vrijwel direct gevolgd door de eerste Saturnusterugkeer 
in april 1998. Die activeerde een yod uit mijn radix met Maan/Neptunus in het vierde huis en 
Uranus in het tweede.  
De periode van Saturnus door acht wordt gekenmerkt door veel onrust op het werk, 
gedwongen ontslag bij de bank waar ik toen werkte en het verzet daartegen (inclusief alle 
onmacht en strijd die daarmee gepaard gaat!). Maar ook een (voor dat moment) goede 
afloop: een nieuwe baan bij de gemeente op een nieuw vakgebied (het vastgoed). Verder 
speelde er veel onzekerheid in mijn relatie  We zijn een tijd uit elkaar geweest (o.a. als 
gevolg van het overlijden van de vader van mijn partner) en hebben elkaar in het voorjaar 
van 1995 weer ‘gevonden’.  
In dezelfde periode worstelde ik ook met allerlei klachten over mijn gezondheid, die later 
konden worden toegeschreven aan een soort (gelukkig goedaardige) baarmoeder tumor. Ik 
heb in 1997 een eerste operatie gehad om een definitieve diagnose te stellen en in de zomer 
van 1999 (toen Saturnus alweer door het negende huis liep) een operatie om de tumoren te 
verwijderen. Al met al ook veel onzekerheid.  
  
De terugkeer van Saturnus zorgde voor meer structuur en duidelijkheid in mijn leven: in die 
periode ben ik weer gaan samenwonen, hebben we een huis gekocht en zijn we, in 
september 1998, getrouwd. En dat is nog steeds de basis waar mijn huidige leven op 
gebouwd is! 
 

K. (1968) 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Nu mijn eigen verhaal (flarden van dagboekfragmenten): 
 
De confrontatie met mijn moeder, die nu 86 is en langzaamaan de grip op het leven begint 
kwijt te raken. Haar geheugen gaat haar in de steek laten en ik zie een verandering waarbij 
ze haar sterke persoonlijkheid gaat verliezen. Ook dat confronteert me met mezelf. Ik lees 
over dementie, over geheugen en ik lijk mee te gaan in die stroom die nog niet past bij mijn 
61 jaar. Misschien helpt het schrijven. 
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De grote fase die mij begeleidt is die van de transitie van Saturnus door mijn 8e huis. Deze is 
begonnen op 12 september jl en zal nog doorlopen tot 23 oktober 2013. Ik vertel altijd aan 
mijn cliënten dat dit de fase is waarin je het (foto)boek van je leven mag opschonen. Het 
verleden kun je niet veranderen maar je kunt er wel anders naar leren kijken. Beelden die je 
hebt uit je jeugd zijn doordrenkt van oordelen die je ouders en leraren je hebt willen meegeven 
en zijn verkleefd aan jou als ware het van jezelf. Het is zaak hier kritisch naar te kijken en te 
ontdoen van die zaken die niet bij jou horen. Dat geeft ruimte en laat jouw weg zuiverder voor 
je opdoemen. Dat is een langzaam en indringend proces waarbij bijvoorbeeld foto's en 
dagboeken kunnen helpen om thema's uit je leven naar boven te laten komen. 
Nu wil het toeval dat ik juist nu probeer om voor mijn moeder een fotoboek te maken waardoor 
ze haar leven meer bij zich kan houden, maar tegelijkertijd word ik zelf natuurlijk 
geconfronteerd met herinneringen en hoop deze ook weer in een perspectief te kunnen 
plaatsen. 
Vandaag blijkt Saturnus op Mercurius te staan, Mercurius is de planeet van oa schrijven en 
ordenen en deze wordt morgen exact.ga ik daarom juist nu schrijven? 
 

De doos met foto's heb ik van boven gehaald, maar ik voel alsmaar weerstand om deze te 
openen en te gaan graaien in die hoeveelheid verleden die dan voor me ligt. Waar komt 
deze weerstand vandaan? Ik kan er de vinger niet opleggen. De doos staat nu in de 
woonkamer en dat lijkt niet de plek voor dit project. Hem naar beneden halen, naar de plek 
waar ik normaliter mijn werk als astrologe tot uiting breng lijkt me een vermenging van 
verschillende terreinen die blijkbaar gescheiden in mij leven. Zo ervaar ik dat meestal niet, 
maar hier blijkt toch een drempel te zijn. Ik ga zien wat er gebeurt als ik deze doos naar 
beneden haal. 
Eerst maar eens een kop koffie. 
 

 

19 juli, de foto's 
De 20ste sterfdag van Han, mijn echtgenoot voor wie ik nog steeds een warm plekje in mijn 
hart heb en in dit verhaal zeker nog herleefd gaat worden in herinnering. 
Terugkijkend naar gisteren, na die kop koffie is er veel gebeurd. De doos heb ik inderdaad 
naar beneden gehaald en stapeltje voor stapeltje, foto voor foto door mijn handen laten 
gaan. De verschillenden emoties geobserveerd en mij verbaasd over soms verrassende 
reacties.  
Het geeft lucht alsof je een platgelegen dekbed opschudt en er lucht tussen de veertjes laat 
komen. De plat geworden oude herinnering die door de stapeling van nieuwe er bovenop 
geplet waren, zijn weer tot leven gekomen en is er vrijelijk toegang tot diepere lagen. Er 
stroomt weer frisse lucht doorheen. 
Er zijn foto's waarvan ik niet wist dat ik ze nog had en een 'o, wat leuk' opriepen, o.a. die van 
de Jelburg, een school voor opleiding tot therapeut in kunstzinnige vakken, waar ik een jaar 
dramatherapie heb gestudeerd. Ik was blij verrast dat ik daar toch nog tastbare 
herinneringen aan had in de vorm van foto's. Oude bewaarde kerstkaarten waarin ik elk jaar 
mijn creatieve gedachten poneerde en altijd leuke commentaren opriepen. Vanaf mijn 15e 
ongeveer heb ik vermoedelijk geen jaar overgeslagen en er zijn heel bijzondere bij geweest. 
Jammer dat ik ze niet meer allemaal heb. Ook bij de recente kaarten verbaasde ik mij over 
mijn eigen inventiviteit. 
Er waren echter twee foto's bij waarbij ik een schok kreeg en deze was zelfs lijfelijk voelbaar. 
Als een schicht, een stroomstoot door mijn lichaam. Deze foto’s hadden te maken met M., 
mijn Ierse lover die ik in maart 1984 in Spanje ontmoet heb en die een groot deel van het 
leven daarna kleur heeft gegeven. De dynamiek tussen hem en mij op die ene foto raakte mij 
in mijn hart en ik voelde weer even heel diep welke impact wij op elkaar hadden.  
Tot op de dag van vandaag is hij nog in mijn leven en spreek, of liever sprak, ik hem elk jaar, 
op oudejaarsavond. Nu ben ik hem kwijt (?) en ik weet niet of hij de stap naar de andere kant 
van de sluier al heeft gezet. De laatste berichten waren dat hij prostaatkanker had en 
daaraan is behandeld maar hij had er niet echt vertrouwen in had dat dit tot een goed einde 
zou leiden. Telefoneren is moeilijk, want ik weet nooit waar hij is. Als hij thuis is bij zijn vrouw 
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kan en wil hij niet praten. Hij belt mij nooit en is wars van alle moderne media als sms en e-
mail. Door verlies van mijn mobiel vorig jaar ben ik hoogstwaarschijnlijk ook zijn mobiele 
nummer kwijtgeraakt. Ik voel dat ik afscheid moet nemen van deze affaire, dit concept dat 
meer tussen de oren dan in het reële leven ligt 
Of ik hem wel of niet spreek of zie maakt niet zo veel uit, want onze levens zijn verbonden 
voor nu, ervoor, erna en erna. Hoewel het in aardse termen slechts een affaire is. Het voelt 
als een zeer diepe zielenband.  
zie ook: http://www.opmijnwolkje.nl/verhalen/#minaar 
 

Dood en leven zijn ook van die thema's van het 8e astrologische huis waar Saturnus 
nu zijn licht in mijn horoscoop laat schijnen. Morgen is er zelfs een exacte conjunctie 
op Mercurius en het is dus niet vreemd dat ik over deze onderwerpen aan het 
schrijven ben. Ook is er een exacte transit van Uranus, de planeet die zo bij mijn 
leven hoort omdat hij de heer (planeet) is van mijn ascendant. Heer één, altijd weer 
essentieel.  
  

Vanmorgen op mijn wandeling zag ik iets vreemds op de grond, het was een vogeltje dat niet 
levensvatbaar was geweest, een paar centimeters groot en de mieren waren het aan het 
opruimen. Hoe symbolisch voor waar ik mee bezig ben:  
 

‘Dat wat niet meer kan groeien, kan beter worden opgeruimd.’ 
 

De natuur heeft daar geen problemen mee, dat wordt keurig geregeld door mieren en gieren. 
Wij mensen hebben vooral moeite met het opruimen van concepten, denkbeelden, hoop en 
vrees. In het geval van M. weet ik dat ik hem nooit kwijt raak, want hij is een deel van mijn 
leven, een deel van de stapel foto's die meer zijn dan stukjes papier met een afbeelding, ze 
triggeren een film die in ons leven ergens heeft plaats gevonden en voor de geboorte al 
begonnen was.  
zie ook: http://www.opmijnwolkje.nl/verhalen/#minaar 
Het geheugen doet rare dingen met ons en uit diverse studies blijkt dat het niet zo 
betrouwbaar is als het lijkt. Geen toeval dat ik nu een boek onder handen heb dat over dit 
fenomeen handelt. Boeiend te lezen dat er een piek is in het geheugen dat tussen 15 en 25 
jaar ligt. Met M. was ik 33 en het staat mij toch nog zo helder voor de geest. Misschien 
omdat ik er al zo veel over geschreven heb. Die schrijverijen, en vele andere, liggen in een 
andere doos en ga ik er nu niet bij halen.  
Misschien later. 
 
Ik werd wat verward met het doornemen van al die foto's en ik bemerkte dat ik in 
verschillende stromingen zat. Ik wilde foto's zoeken die met mijn moeder te maken hadden, 
maar raakte verstrikt in eigen herinneringen en de drang tot ordenen en weggooien. 
Tenslotte heb ik mij voornamelijk gericht op de plaatjes die met mijn moeder en haar leven te 
maken hadden. Dat op zich is al een hele klus, want waar haal ik mijn leven en dat van haar 
uit elkaar, het zit zo in elkaar verstrengeld. Er ontbreken natuurlijk hele fases, want ik was er 
niet voordat ik er was, maar zij was er wel. Toch vond ik ook nog wat vergeelde afbeeldingen 
van mijn vader als kind en van opa en oma, de ouders van mijn moeder.  
Ik ben daarna gaan scannen en begonnen aan het fotoboek dat als herinneringsanker voor 
mijn moeder dienst moet gaan doen. Het is een intens proces en raakt mij in de lagen die 
wat roestig zijn. Daardoor is het ook heel vermoeiend. 
 
20 juli  
Het boek is bijna vol, maar ik heb wat ruimte gelaten voor foto's die ik bij haar thuis zal 
weghalen omdat er gaten zijn. Ik wil haar ook vragen om zelf spontane herinneringen naar 
boven te halen en zo zal het een proces gaan worden van ons samen. In de laatste fase van 
haar leven. 
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Ik word zelf ook weer geconfronteerd met het einde en vooral de praktische uitwerking. 
Vanmorgen lag ik alweer te denken dat ik eens wat moet ordenen. Behalve mijn moeder zijn 
er geen naaste erfgenamen en ik moet dit gaan vast leggen. Ik denk aan wat mensen. Er is 
zo veel en als er nu iets met mij zou gebeuren dan is er heel veel werk, waarvan bijna niets 
vast ligt. Ik heb ook nog een bedrijf en er is veel te doen om dit zorgeloos na te laten. Op 
zo'n moment van wakker worden gaat dan alles door mij heen: dingen die ik moet 
beschrijven, adressen, wachtwoorden, wensen enz. ik ga er voorlopig maar van uit dat ik dat 
vanzelf wel zal gaan doen. Misschien eerst maar eens een lijst maken van dingen die ik wil 
regelen….. 
 
Februari 2012, het testament is geregeld, Executeurs aangesteld en dingen geordend. Het 
staat zo definitief als ik het hier opschrijf, maar het was een heel proces. Een goed proces 
om te doen tijdens Saturnus door 8. 
 
De vorige periode. 
29 jaar geleden liep Saturnus door het 8e huis van november 1980 tot september 1984. In 
die tijd was er ook een vervreemding gaande in mijn leven, een zoeken naar nieuw 
evenwicht en wel door het probleem dat ik had om kinderen te krijgen. Ik moest afscheid 
nemen van het idee om ooit een gezin te hebben, een diepwerkend rouwproces, dat me 
twee jaar heeft gekost om er een beetje mee in het reine te komen.  
Nu is het mijn moeder, toch ook een moeder-kind-thema dat zich opnieuw laat zien. Destijds 
met mij als moeder in de hoofdrol, nu met mij als kind in de hoofdrol. Allebei heeft het met 
afscheid te maken, toen van een idee (want er was geen kind), nu met een idee, want mijn 
moeder leeft nog en ik ook. Het is duidelijk iets dat tussen de oren zit, maar levensgroot in 
het NU geprojecteerd wordt. 
Bij het gevoel van afscheid nemen voel ik ook de zinloosheid van het bestaan. In de vorige 
transitie ben ik erg depressief geweest, juist door die zinloosheid. In mijn idee had het leven 
geen zin als ik geen kinderen kon krijgen. De komst van M. in die tijd heeft dat doorbroken, 
vandaar dat hij zo belangrijk was, eigenlijk niet als persoon, maar als lot dat langskwam om 
mij een andere richting van het leven te laten zien. Het wekte de vezels in mijn lijf en in mijn 
geest om het leven weer écht te kunnen genieten.  
Het heeft me wel mijn huwelijk gekost, maar daaraan heeft M. geen schuld. Ik was er aan toe 
een nieuwe weg in te slaan en bij het overgaan van Saturnus door 9 werd dat een feit. 
 
 
…… 
…… 
 
 
 
Tot zover de theorie, praktijk en verhalen. 
Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. 
Aanvullingen zullen er komen. 
 
Amersfoort, April 2012 
 
Als pdf voor de www.noordknoop.nl/winkel  in 2016 
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