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SATURNUSCYCLI 

 
 
Saturnus draait in 28 á 29 jaar rond en komt dan weer op zijn “geboorteplaats” terug.  
Op zijn ronde komt hij de geboorte-Saturnus tegen en maakt achtereenvolgens een 
vierkant, een oppositie en weer een vierkant. Elke 7 jaar is er wel een confrontatie van 
de voortgaande (transisterende) Saturnus met de Saturnus in je Radix. 
In de eerste cyclus gaat het om LEREN, in de tweede cyclus gaat het om 
INTEGREREN, dus wat hoort van het geleerde écht bij jou en in de laatste cyclus mag 
je het tot WIJSHEID brengen, transparanter maken. 
 

 

 
DE EERSTE RONDE 

 
Het 1e vierkant, dat rond het 7e jaar plaats vindt geeft voor een kind aan dat hij de 
verantwoording aan kan voor zijn eigen kleine wereld, hij is rijp voor het cognitief 
leerproces, groep 3 van de basisschool (de vroegere 1e klas van de lagere school) en 
kan wat meer afstand nemen van zijn gevoelens. Mijn en dijn moet nu duidelijk zijn. 
De oppositie vindt plaats rond 15 jaar en geeft meestal een crisis aan, het ene 
moment is hij te jong, het volgende moment te oud. Hij voelt zich tegenover (opposiet) 
de mensen die tot dan toe verantwoordelijk voor hem waren, zijn ouders, het gezag, 
en hij probeert zich los te maken. 
Het 2e vierkant is op de leeftijd van 21/22 jaar en hoewel “volwassen” voor de wet zien 
we dikwijls een vertwijfeling over “wie ben ik?” Hij is toe om de tot dan geleerde 
gedragspatronen te toetsen op de persoonlijke noot en dat is een onzekere tijd, toch 
wel. Deze tijd is belangrijk om uit dit alles een geheel eigen patroon te maken, zodat 
de individualiteit kan doorbreken in de volgende 29 jaar. De basis is gelegd voor de 
komende Saturnusronde, die je confronteert met dingen die je in de eerste ronde hebt 
laten liggen. 
 

 
 
 
Bij de 1e Saturnus terugkeer (transit-Saturnus conjunct radix-Saturnus) komt een 
periode van evaluatie. Er is een gevoel van afscheid van de jeugd. Er zijn geen eerste 
keren meer (eerste vriendje, eerste kus, het eerste examen enz.) en het lijkt of het 
allemaal heel serieus gaat worden. Je hebt je eigen verantwoordelijkheden en moet 
deze waar maken in het licht van de volwassenheid. 
Het is een periode om stil te staan en je leven goed in ogenschouw te nemen voordat 
je verder gaat. Je zou het kunnen vergelijken met een inwijding in een hoger niveau 
van leven, je mag nu het geleerde toetsen aan je eigen zelf en daar mee gaan werken. 
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DE TWEEDE RONDE 

Het 1e vierkant gebeurt rond je 36e jaar en laat je voelen dat je niet de jongste meer 
bent, je hoort niet meer bij de jeugd. Voor vrouwen is het een inleiding op het eindigen 
van de vruchtbaarheid. Je gaat je mogelijk interesseren voor je “roots”, je verleden, om 
zelf daarin je plek te herkennen. Tijd lijkt niet meer eeuwig. 
De oppositie op 44-45 jarige leeftijd geeft opnieuw een evaluatie over alles wat tot nu 
toe is opgebouwd en dit volgens eigen normen en objectief zonder emotionele 
bindingen. Jij bent wie je bent en je hoeft je niet meer te conformeren aan ouders en 
andere gezagsfiguren uit je verleden. Het heeft eenzelfde soort energie als de eerste 
oppositie, toen je 15 was, maar nu een niveau hoger. Relaties kunnen aan een hogere 
toets misschien niet meer voldoen, mannen gaan proberen of ze nog in trek zijn bij de 
jonge vrouwen. Vrouwen kunnen meer aan zichzelf toe komen, omdat de kinderen uit 
huis zijn en krijgen andere interesses. Er is soms een gevoel van dingen willen 
“inhalen”, i.p.v uitkijken naar de volgende fase, of gewoon in het hier-en-nu blijven. 
(een tweede pubertijd) 
Het tweede vierkant, rond 52/53 jaar heeft weer parallellen met de crisis op 22/23 
jarige leeftijd. Opnieuw moet je je losmaken van bepaalde gedragspatronen en word 
je uitgedaagd om je creatief proces voort te zetten en niet te blijven hangen in “zo heb 
ik het altijd gedaan”. Er worden weer nieuwe wegen ingeslagen, men gaat reizen of 
weer studeren. Door risico’s te nemen kan iemand zijn potentieel laten groeien. Men 
moet het verleden echt loslaten en verantwoordelijkheden daar laten waar ze behoren. 
Ligt er nog te veel in het verleden dan word je daar in deze periode onvoorwaardelijk 
mee geconfronteerd, lichamelijk dan wel psychisch. Je krijgt een soort laatste kans om 
klaar te komen met je verleden. 
 

 
De derde cyclus (tweede terug keer), die rond de 60ste verjaardag plaats vindt, geeft 
weer een andere evaluatie en kan de doorstoot zijn naar het oogsten wat men gezaaid 
heeft en heel veel creativiteit en wijsheid opleveren. Ik noem het: ‘De poort naar 
wijsheid’ 
In vroegere tijden werd 60 beschouwd als de leeftijd van de filosofie en wijsheid, omdat 
d.m.v. wijsheid mogelijk is om de individuele bijdrage te integreren met de werkelijke 
behoeften van de wereld. De echte wijzen zijn ook meestal boven de 60.  

 

Saturnus door de huizen: 
 
Tijdens zijn rondes  passeert hij alle huizen en in elk huis doet hij zijn werk. 

 Saturnus lijkt je beperkingen op te leggen. 

 Saturnus wil dat je vorm geeft in je leven 

 Saturnus wil dat je je verantwoordelijk opstelt 

 Saturnus wil het verleden in het heden trekken.  

 Saturnus is vadertje TIJD 

 Saturnus kan een soort opdrachten 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 door 
moeilijkheden die bij de gemaakte keuzes horen. 

 Met één doel: je bewust te worden van wat je éigenlijk wil!!!! 
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Als hij dus door een huis loopt refereert hij aan bovenstaande items in relatie tot de 
thematiek van dat huis. En het zal niet altijd even gemakkelijk zijn, maar heeft altijd tot 
doel je die spiegel voor te houden. 
 
Een begin is wanneer Saturnus door het eerste huis loopt, hoe eerder iemand de 
transisterende Saturnus over zijn ascendant krijgt, hoe eerder hij aan het “volwassen 
worden” lijkt te kunnen beginnen. Er kunnen belangrijke gebeurtenissen plaats vinden 
die bv een kind bijna dwingen om als een volwassene om te gaan met dingen. 

 
Bij de tweede doorgang van Saturnus over de ascendant werd ik voor het eerst 
overspannen na een begeleiding van een vriend in zijn sterfproces en tegelijk 
hoorde ik dat mijn exgenoot een dodelijke ziekte had. Ik moest klaar komen met 
het fenomeen “dood” , iets waar ik altijd bang voor was geweest, ik had 
“doodsangsten”. Ik moest het verleden verwerken, anders kon ik niet verder 
groeien. 

 
In deze cursus zit bijna iedereen in de tweede cyclus. We gaan daarom uit van de 
vraag: “Wat hoort wezenlijk bij jou?” als Saturnus door een bepaald huis loopt. 
 
Het heftigst is de reactie als hij over de cusp van het huis erin en eruit gaat. Schrijf 
eens op wat er bij je speelt als Saturnus een huis verlaat en dus een ander huis in 
gaat. 
Een thema kan in volgend huis met hetzelfde element weer opgepakt worden. Daarom 
heb ik  kleuren gebruikt. 
 
Vuur:    huizen 1, 5 en 9:   Het thema van zelfstandigheid en initiatief. 
Aarde:  huizen 2, 6 en 10: Het thema van concrete omgang met de zintuiglijk 
waarneembare werkelijkheid.   
Lucht:   huizen 3, 7 en 11: Het thema van contact en communicatie. 
Water: huizen 4, 8  1n 12: Het thema van gevoel, beleven, uiten en spiritualitiet.   
 
 
Saturnus door het 1e huis 
 
Na het wat teruggetrokken zijn met Saturnus in het 12e huis wil je nu weer voor de dag 
komen, jezelf opnieuw in het leven zetten. Een nieuwe opbouw, maar dan moeten 
eerst de resten die er nog liggen weggewerkt worden en als je nog wat op lichamelijk 
gebied kwijt moet, gebeurt dat nu. Dus naast de wil voor iets nieuws moet je ook het 
oude oplossen. Dit kan door ziektes, moeheid en/of depressies naar buiten komen, 
zodat je wel ruimte voor jezelf moet maken. Er is behoefte aan een “nieuwe” 
verschijningsvorm in meer of mindere mate. We krijgen kritiek op onze manier van 
optreden, hoe sterk staan we in onze schoenen? 

Tijdens Saturnus door mijn 1e huis ben ik gestopt met roken en kwam ik tegelijk 
in de overgang. Een nare tijd die ik met volharding wist door te komen en die 
mijn lijf en geest duidelijk veranderde.  

Een en ander staat in relatie tot wat je de afgelopen 14 jaar hebt gedaan en 
meegemaakt, vanaf het moment dat Saturnus over de cusp van het 7e huis  ging.  
Gedurende de transit door het 1e huis kun je dat gelopen pad analyseren in het hier-
en-nu en correcties aanbrengen. 
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Saturnus door het 2e huis 
Zodra Saturnus over de cusp van het tweede huis komt, verandert het thema van je 
leven van dat moment. De materiele zekerheid komt nu meer naar voren, ofwel geld, 
en de vraag die Saturnus je hierbij stelt is: 

“Kun je jezelf blijven ook als de materiele middelen niet toereikend zijn? 
Blijft je motivatie gehandhaafd ook als je geen duidelijke zekerheden hebt 

 in de vorm van bv een achterdeurtje?” 
Er worden soms nieuwe mogelijkheden geboden, maar die kosten veel geld. Is het je 
waard om te investeren in de toekomst. Je motivatie wordt op de proef gesteld. Er is 
een soort examen voor een nieuw waardepatroon. En dat geeft een andere kant van 
het 2e huis, de normen en waarden. Zijn het wel je EIGEN waarden? 
Welke talenten kun je aanboren en ben je op weg naar “(eigen naam)oloog”? 
Bijvoorbeeld Annettoloog. 
 
 
Saturnus door het 3e huis 
Het thema van het 3e huis komt nu naar voren en dat heeft alles met communicatie te 
maken. Je wordt op dit thema op de proef gesteld en Saturnus vraagt: 

“In hoeverre laat je je ompraten door de buitenwereld  
en in hoeverre blijf je trouw aan je eigen kijk op de feiten.” 

Je kunt geconfronteerd worden met bv.: verkeerd begrepen worden, onenigheid met 
broers en zussen of met de buren, problemen met de administratie, parkeerproblemen. 
Het hoeft niet altijd in de problemensfeer te liggen. 

In de week dat Saturnus op cusp 3 stond (retrograde overigens) overleed mijn 
vader. Doordat ik een afspraak in mijn agenda op de verkeerde datum had 
gezet kon ik bij het moment van sterven zijn, anders was ik weg geweest en 
niet bereikbaar.  

Als je in deze tijd iets hebt dat tegen zit, bedenk dan dat geduld (Saturnus als vadertje 
tijd) een groot goed is. En probeer met humor en ‘flexibel in het leven staan’ de dingen 
te bekijken. Organiseer en probeer via systematiek (ook Saturnus) de dingen een plek 
te geven.  
 
 
Saturnus door het 4e huis 
 
Het 4e huis als gevoelshuis confronteert je met je eigen basisveiligheid. Dit kan door 
dingen die gebeuren met je ouderlijk huis en je ouders, maar ook met je eigen huis. 
Soms zie je dit heel concreet gebeuren door verhuizingen en/of verbouwingen, waarbij 
soms gebreken naar boven komen: een lekkend dak, een verstoring in de elektriciteit 
of het kopen van meubels om je interieur te veranderen. Het zijn uiterlijke manifestaties 
die eigenlijk hun referentie naar jezelf hebben. De grote vraag die erachter ligt: 

Heb je het wel goed met jezelf? Voel je je wel geborgen in jezelf?  
Zorg je wel goed voor jezelf? Ben je emotioneel volwassen? 

Maar het kan ook in relatie tot je ouders: een hechtere band krijgen, een ruzie bijleggen 
of juist onenigheid. Kinderen kunnen op dit moment bv het ouderlijk huis verlaten en 
op zichzelf gaan wonen. Je kan je ook wat meer terug trekken in je eigen huis.  
(Dat terugtrekken gebeurt toch al meer met Saturnus door de waterhuizen.) 
 
 
Saturnus door het 5e huis 
 
De vraag die nu naar voren komt is:  
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“Vind je de dingen die je doet wel leuk? Doe je de dingen die je doet wel met 
hart en ziel en durf je wel te genieten en ongecompliceerd plezier te maken,?” 

Het thema houdt verband met je innerlijk kind en Saturnus vraagt of je nog met de 
ogen van dit kind het leven kan bekijken en beleven. 
Mogelijke terreinen die we tegenkomen kunnen te maken hebben met: hobby’s, 
kinderen, liefdesaffaires, allemaal dingen waarop je je persoonlijke ontwikkeling op een 
speelse wijze vorm kan geven en kan groeien. Saturnus laat je dingen ervaren om te 
kijken of je het echt wil en zal daarom nog wel eens een strobreed in de weg leggen. 
Als het in de tweede cyclus van Saturnus is zal ook de vraag naar voren komen: Hoe 
volwassen ben je eigenlijk? Kun je putten uit een eigen gevoel van zelfvertrouwen of 
heb je veel bevestiging uit je omgeving nodig? Complimentjes blijven in deze periode 
dan ook uit, je zult het vanuit je eigen innerlijke waarden moeten doen.  
Het thema kinderen komt ook vaak aan de orde, zwanger worden of dat het niet lukt 
om zwanger te worden, complicaties enz. Ordeproblemen als docent voor de klas, 
moeite met fases van eigen kinderen. Dikwijls word je door kinderen geconfronteerd 
met eigen angsten en gedragingen, je krijgt ze voorgespiegeld. 

In de eerste cyclus werd ik geconfronteerd met het feit dat ik geen kinderen 
kon krijgen. Ik had dat goed verwerkt en toen een goede vriendin een 
doodgeboren kindje kreeg liep mijn Saturnus weer door 5. Ik kon haar terzijde 
staan en werd slechts in de marge herinnerd aan mijn eigen proces. 

Ook kunnen romances je pad kruisen en je in onmogelijke affaires laten verzeilen. 
Gokken is tevens een thema van het 5e huis. Een waarschuwing is duidelijk als 
Saturnus je op de proef stelt in dit huis, dus extra voorzichtig zijn met ‘een gokje 
wagen’ ! 
 
 
Saturnus door het 6e huis 
 
Aangezien Saturnus je confronteert met te veel of te weinig zal je in het huis van werk 
en gezondheid te veel of juist te weinig werk voorgeschoteld krijgen, of je kan niet meer 
tevreden zijn met de dingen die je in je werk doet. Je bent sneller moe of krijgt andere 
ongemakken waardoor je in het dagelijks werk niet lekker meer functioneert. Het is wel 
zaak om het gene waarmee je nu oog in oog komt te staan niet ontvlucht, maar 
aanpakt. Werk vinden of iemand vinden die voor jou werkt kan lastiger zijn in deze tijd, 
wekgevers worden ook geconfronteerd met zieke werknemers. Een goede tijd om te 
werken aan de werkvloer en werkomstandigheden. 
De vraag: 

“Zijn keuzes die je in het verleden hebt gemaakt t.a.v werk en  
verplichtingen wel de juiste geweest?” 

Je kunt ziek worden met Saturnus in 6, maar dat hoeft zeker niet. Werk en thema’s 
rond ziekte en gezondheid lijken qua aard nogal uiteen te lopen, maar zijn door een 
diepere betekenis in het 6e huis met elkaar verbonden. Als we niet goed voor onszelf 
zorgen kunnen we ook onze dagelijks werkzaamheden niet goed aan en als we geen 
passend werk hebben heeft dat invloed op de gezondheid. Het heeft vaak te maken 
met de grenzen waarmee Saturnus ons dan weer confronteert. 
Veel en hard werken en een beloning die pas vaak later komt.  
 
Saturnus door het 7e huis 
 
De vraag die Saturnus hier stelt: 

“Kan ik mezelf blijven in een intieme een-op-een relatie?  
Hoe afhankelijk ben ik van de ander? Waar trek ik mijn grenzen?” 
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Het kan een einde van een relatie betekenen, maar evengoed ligt er de mogelijkheid 
van een nieuwe relatie. Veel hangt af van wat je in de voorafgaande huizen hebt 
gedaan, vooral het vierde huis: heb je de emotionele veiligheid bij jezelf gevonden? En 
het 3e huis: Heb je vast kunnen houden aan je eigen manier van communiceren? 
Het is jouw innerlijk proces dat je confronteert met jezelf in relatie tot een ander en het 
is belangrijk dat je er achter komt wat jij wil. Soms zien we dat en partner zich even 
wat meer terugtrekt om tot zichzelf te komen. 

In deze periode ben ik verhuisd. Altijd hadden huizen te maken met partners en 
dit keer koos ik voor een huis voor mezelf. Ook dat bleek een relatiethema. 

Saturnus kan bijdragen tot een eerlijker en duidelijker relatie door de werkelijkheid 
onder ogen te zien. Vaak komen daar de schaduwkanten aan het licht. 
Een en ander geldt in het 7e huis ook voor compagnons of zeer hechte 
vriendschappen. 
 
 
Saturnus door het 8e huis 
 
In het 8e huis wil Saturnus nog wel eens het verleden naar voren halen en vooral alles 
dat je naar het onbewuste verhuisd hebt weer voor je neerleggen. 
Hij vraagt ons: 

“In welke mate zijn wij emotioneel onafhankelijk. Leunen we op anderen 
omdat we ons gevoelsmatig onzeker voelen. Hebben we dingen weggestopt,  

omdat we deze gevoelsmatig niet aan konden.” 
De transit door het 8e huis wordt vaak als een crisis ervaren, want alles dat we 
verdrongen hebben, dingen die je vergeten was, worden door een grote 
sneeuwschuiver op een hoop gelegd met de vraag om daar even orde in te scheppen. 
Je kan er niet meer omheen, je eigen schaduwzijden worden je voorgehouden en het 
afschuiven naar een ander lukt niet meer. Het is dé kans om schoon schip te maken 
en als je het niet alleen af kan, huur dan hulptroepen in, vrienden of een goede 
therapeut. 
Het kan je heel veel energie kosten en je kan heel moe worden. Veelal heb je ook 
meer behoefte je terug te trekken en laat je mensen ook wat minder toe, je hebt genoeg 
aan jezelf. Geen fut voor de dagelijkse dingen geen fut voor seksualiteit (ook 8e huis) 
en wat lichamelijke ongemakken die meestal geen lichamelijke oorzaak hebben. 
Durf te kijken naar je angsten, je verdringingen en zie je duiveltje liefdevol in de ogen. 
Liever met je buik over de bodem van de zee, dan versluieren met librium of prozac. 
Een heel positieve uiting van deze transit is dan ook dat je in diepste zin de verandering 
voor je eigen leven op je neemt.  

Het leven is een waas, de kinderloosheid brengt me in een vacuüm waar geen 
heldere beelden meer waarneembaar zijn. Het leven heeft geen zin meer. Aan 
het eind van de transit neem ik een weekje vakantie (buitenland, 9e huis) en 
mijn leven neemt een totaal andere wending. 

Het 8e huis is ook het huis van leven en dood, symbolisch door de oude problemen te 
begraven en het nieuwe een kans te geven, maar het kan ook dat je daadwerkelijk met 
de dood geconfronteerd wordt, vroegtijdige geboortes, doodgeboren kinderen, 
overlijden van vrienden/ouders enz. 
Saturnus door het 8e huis zie ik nog wel eens als een periode waarin het 
levensalbum opnieuw wordt ingericht. Ofwel: je leven komt weer voorbij en je krijgt 
de kans om er anders naar te gaan kijken. Het verleden verandert niet, maar wel de 
manier waarop we er naar kijken kan veranderen door groei en inzicht. 

Klopt; ik heb gereflecteerd. Het was een periode van herpositioneren. De muren zijn 
blijven staan maar ze hebben een ander kleur gekregen. M.G (in een E-consult) 
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Meer dan in andere huizen heb je misschien hulp nodig om weer de zin en het plezier 
van het leven te zien, maar zodra Saturnus naar het 9e huis gaat wordt de energie 
anders en lijken de ergste kantjes er van afgesleten. 
 
 
Saturnus door het 9e huis 
 
Hier gaat het vooral om de visie die je verkondigt en of deze wel van jouw zelf is. 
Meningsverschillen is een kenmerk van Saturnus in 9, want er wordt een spiegel 
voorgehouden om je eigen levensvisie, studiekeuze, reisbestemming onder ogen te 
zien. Heb je dit zelf gekozen of heb je je laten leiden door meningen van anderen. Er 
kunnen lastige vragen gesteld worden, je kan onzeker worden over een schoolkeuze 
en een andere richting op gaan. Belangrijk is dan WAAROM je dit doet. 
“Wat is jouw visie en hoe sta je tegenover zaken als geloof en status. Is het écht van 
jou of nog doorspekt met dat wat je is meegegeven door ouders/leraren? Doorzie je 

(voor)oordelen” 
Geloofsconflicten zijn in deze fase heel goed denkbaar, altijd heb je wat je geleerd is 
aangenomen, maar nu zet je er duidelijk vraagtekens bij en ga je bij jezelf na hoe je er 
nu eigenlijk zelf over denkt. 
Ook alles dat met het Buitenland te maken heeft kan bv vertragingen of teleurstellingen 
opleveren.  
 
Saturnus door het 10e huis 
Welke identiteit presenteer jij aan de wereld en klopt deze met jouw eigen ’zijn’. Welk 
beeld wil jij dat de maatschappij van jou heeft, hoe staat het met je reputatie? 
Er kan van alles gebeuren op maatschappelijk gebied, producten passen niet meer in 
het tijdsbeeld, je werkwijze slaat niet meer aan, faillissementen, geen gekwalificeerd 
personeel enz. 
Er kan ontslag volgen, maar ook promotie, je kunt werk verliezen, maar juist ook de 
baan van je leven vinden. Steeds weer met de vraag:  

“Wat wil je in de maatschappij? Hoezeer bouw je op de positie die je hebt 
verworven? Vind je de activiteiten echt leuk of is het geld het belangrijkste? 

Kun je door je beroepsmasker je eigen persoonlijkheid nog laten zien” 
Je kan “ontmaskerd” worden, door de mand vallen als je niet eerlijk en open handelt 
in je werk.  
Bij kinderen zie je met een transit van Saturnus door het 10e huis vaak dat ze een stuk 
zelfstandiger worden en kunnen meer verantwoordelijkheid aan. Ook zien we dat 
kinderen de trend in de maatschappij willen volgen en ook bepaalde (merk) kleding 
willen hebben. Niet alles wat je wil kan ook. 
 
Saturnus door het 11e huis 
Als Saturnus je 11e huis ingaat is de tijd van grote schoonmaak in je vriendenkring 
aangebroken. Er zullen vriendschappen verdwijnen, herzien of herwaardeerd, maar 
ook nieuwe mensen zullen op je pad komen. Je bent de afgelopen jaren veranderd en 
je vrienden ook, dat geeft herziening op de relaties. Het draait vooral om de innerlijke 
verbondenheid met mensen. Ben jij afhankelijk van de ander, of is de ander afhankelijk 
van jou, kunnen jullie beiden jezelf zijn binnen de vriendschap. 
Ook heb je in deze periode behoefte om helemaal niemand te zien, gewoon op jezelf 
zijn, afgewisseld met behoefte aan vrienden om je heen. De vraag over de rol van 
anderen om je heen dringt zich aan je op: 

“Waar is de vriendschap op gebaseerd?  
Kun je de eigen reacties en die van je vrienden wel aan?  

Durf je jezelf wel te zijn? “ 
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Er kan een hele worsteling om deze vragen ontstaan. 
Ook kunnen vrienden uit een ver verleden weer op de stoep staan en een tijd inluiden 
van een hernieuwde kennismaking. 

Hij belde, ik was hem al vergeten, Tommy die ik het jaar ervoor in Spanje had 
ontmoet. Hij was mijn telefoonnummer kwijtgeraakt, maar had dat nu gevonden. 
Het was achter de kast gevallen.  

Kinderen met Saturnus in 11 krijgen vaak problemen met vriendjes. Ze kunnen zich 
wat meer terug gaan trekken, bv op de computer. 
 
 
Saturnus door het 12e huis 
 
Het twaalfde huis is weer een gevoelshuis en wel met gevoelens in bredere zin. 
Thema’s als religie, kunst, muziek, spiritualiteit komen aan de orde en hierin wordt 
opruiming gehouden. De spiegel vraagt: is dit gevoel (deze religie) wel echt, is het 
geen fake? Je zult gaan twijfelen in wat je ervaart en je confronteren met zaken waarbij 
je de confrontatie niet meer uit de weg kan gaan. Saturnus in het twaalfde huis pakt 
graag je schaduwkanten en projecties aan, zaken die in het onderbewuste hun invloed 
trachten uit te oefenen. Het kan ook nog wel eens een gevoel van chaos opleveren.  
“Is dat wat om je heen is wel echt nodig. Waar kun je afstand van doen, zuiveren tot 
op de kern, ruimte om opnieuw te beginnen. Kijk naar je overtuigingen, je materiële 

bezit, je vrienden.  
Wat hoort écht bij jou en waar kan je zonder? 

Van belang is dat je bij je gevoel durft te komen en vertrouwen blijven houden in het 
leven zelf. 
De I-Tjing zegt: het enige dat zeker is, is dat alles verandert. 
Je kan een gevoel van eenzaamheid hebben of juist verlangen naar rust en stilte. 
In de stilte liggen vaak de antwoorden, zeker als Saturnus door 12 loopt, het lijkt of er 
niets gebeurt, maar op een ander niveau zul je groeien en meer inzicht krijgen. Je 
droomt doorgaans ook meer als Saturnus door het 12e huis loopt en uit de gedroomde 
symbolen kun je richtlijnen voor je leven halen. 
Het kan extreem rustig zijn en extreem druk, beide situaties vragen om de “stilte in 
jezelf”. Een sabbaticalfase.  

 
Bron: Saturnus door de huizen, Karin Hamaker 
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Saturnus 

  

Achtentwintig levensjaren 

doen je lust en last vergaren. 

Bijna al wat ’t leven geeft 

en waar je klein of groot naar streeft, 

heeft zich al één maal voorgedaan. 

  

Nu volgt ’t bouwen 

en leren ’t leven te vertrouwen. 

De tweede ronde gaat straks in, 

werk, huis, een echt gezin. 

Je verhalen over ‘toen’ 

tekenen wat je zult gaan doen. 

  

Laat een terloopse glimlach, licht 

en reizen, muziek of een gedicht 

hun weerschijn geven op die dagen 

die zwaar zijn te verdragen, 

zodat je hen die van je houden 

toch steeds weer vindt. 

  

          

                                ( Arie 1998/99) 
 


