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Venus retrograde 
Enige kennis van astrologie kan helpen bij het lezen van deze reader 

 

 
Inleiding 

 
Hoe het begon. 
 

De onderwerpen waarmee ik aan de slag ga komen als vanzelf voorbij, alsof 
ze willen zeggen: 'Doe hier wat mee'. Zo ook met Venus retrograde. Nadat ik 
mij jarenlang bezig had gehouden met Mercurius retrograde, kwamen erin 
2008 ineens allemaal mensen voorbij die Venus retrograde in hun horoscoop 
hadden staan.  
Vijf procent van de mensheid heeft deze stand en het is dus relatief zeldzaam. 
Mede daardoor triggerde het mij en ik ben ermee aan de slag gegaan.  
Ik vond bij deze mensen, in eerste instantie vooral vrouwen, vergelijkbare 
kenmerken die wezen in de richting van de beleving van het manlijke en het 
vrouwelijke, de zgn. genderbeleving. Een begrip dat ineens ook op allerlei 
andere manieren mijn pad kruiste. Blijkbaar was ik weer eens ingelogd op het 
grote (morfogenetische) veld, dat mensen collectief op dezelfde  items laat 
reageren. Tijdsbeelden hebben daar haast altijd wat mee te maken. Zo 
ontdekte ik dat het een stroming was geworden op de universiteit en de plaats 
innam van wat eens 'vrouwenstudies' heette. (zie bijlage III) 
 
Ik heb zelf deze standen niet in mijn horoscoop, maar kwam er achter hoe de 
link naar mijzelf was, zowel bij Mercurius als Venus: 
De 15e graad Maagd (mijn Zon) van Janduz zegt oa: 
'......De boodschap van deze graad is echter man/vrouw in één te worden,  
het yang-yin-principe..............' 
Later kwam ik erachter dat mijn man een Venus retrograde in zijn horoscoop 
had. (overleden in 1991).Bij de Mercurius-retro bleken mijn moeder, mijn opa 
en oma deze stand in hun horoscoop te hebben. 
Het lag allemaal dus dichterbij dan ik aanvankelijk dacht. 
 
Er komt op ons pad wat wij aankunnen en eenmaal ermee verbonden gaat er 
zelfs meer komen. Zo werkt dat Veld. De Venus-retro kwamen in de afgelopen 
jaren regelmatig langs in consulten en workshops en doordat ik me ermee had 
verbonden kwamen er ook aanvragen voor lezingen en van daaruit weer 
reacties.  
Het totaal heb ik nu verwoord in deze reader die ter gelegenheid van de lezing 
bij het Astrologen congres in Oldenzaal verder is uitgewerkt. 
Veel plezier bij het lezen en mocht je aanvullingen hebben dan hoor ik dat 
graag. 
 
Amersfoort, november 2011 
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De lege bladzijden dienen 
voor het afdrukken, zodat het een mooier 

geheel wordt. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als bijlage (IV, blz 21,22)  heb ik ook een handleiding voor Solar Fire bijgevoegd, zodat je 
snel kunt zien (na instelling) wanneer Venus direct gaat lopen, dan wel weer op de oude 
graad komt te staan. 
 



5 

 

2016: op www.astro-tutorials.com kun je d.m.v. video’s zien hoe je dit kunt doen. 
 
 
 
 
 
 
 

Venus retrograde 
 

 

Venus heeft als centraal thema: VERBINDEN 
 
We verbinden ons voortdurend. Met onszelf, met de mensen en de dingen om ons 
heen, maar ook met gevoelens, beelden en ideeën. We kunnen ons ermee 
identificeren, maar bij de Venus-energie is vooral van belang dat we deze verbinding 
voelen, het bijna lijfelijk ervaren. De term ‘raken' en 'geraakt worden’ vind ik hierbij 
evident.  
Van oudsher heeft Venus met liefde te maken en dit kan concreet voor zowel 
mensen als dingen zijn, maar ook met de meer mentale voorstellingen waar ons hart 
sneller van gaat kloppen.  
We kunnen liefde voelen voor een gedicht, een schilderij, een idee, een mens, een 
dier.  
Thema’s die hieruit voortvloeien zijn: vriendschap, kunst, schoonheid, relaties, 
verliefdheden en voorkeuren.  
Verbinden we ons met de talenten in onszelf en kunnen of willen we deze inzetten 
voor ons gewin, dan komt van daaruit uiteindelijk het thema geld in onze 
maatschappij ook aan de orde bij de planeet Venus.  Venus kan ons (vermeende) 
zekerheden verschaffen. Door ons te verbinden met iets of iemand hebben we het 
gevoel het niet alleen te hoeven doen, iets of iemand zal ons daarbij helpen. 
Afhankelijk van het teken waarin Venus staat, als mede de rest van de horoscoop, 
zal een of het ander meer accent krijgen en in meer of mindere mate  een rol in het 
leven gaan spelen. 
Venus hoort traditioneel bij de tekens Stier en Weegschaal. 
 
Wat is de betekenis van een retrograde planeet?1 
Een veel gehoorde uitspraak bij retrograde planeten is dat de energie zich meer naar 
binnen richt (introspectief) dan dat deze expressief naar buiten komt. Ook doet het 
een beroep op het subjectieve beleven, eerder dan op het objectiveren en lijkt het 
meer te maken te hebben met het verleden dan met de toekomst. Doel is dan 
uiteindelijk dat de gekenmerkte eigenschappen nogmaals beleefd kunnen worden 
om zo op een dieper niveau te kunnen integreren in de persoonlijkheid. Als het om 
innerlijke vervulling gaat, zijn we met deze stand op het gebied van de romantiek 
vaak een laatbloeier, zegt Tierney2 
Voor de Venus retrograde in de geboortehoroscoop geldt dat dit bij ongeveer 5% van 
de bevolking voor komt. Bij Mercurius retrograde is dit 20% 
Kijk in bijlage I (blz.17 )om te zien of  je zelf een Venus retrograde in je horoscoop 
hebt. 

                                                
1 Voor de technische kant van de retrograde gang verwijs ik naar bijlage II 

 
2 Zie literatuurlijst op blz 15 

http://www.astro-tutorials.com/
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Een retrograde planeet gaat op een gegeven moment progressief weer recht lopen 
en in die periode zal de energie omdraaien van binnen naar buiten. Het jaar dat dit 
gebeurt kan een belangrijk keerpunt zijn voor betrokkene. De aandacht zal meer 
naar buiten gericht worden en de gewenning hieraan zal geruime tijd in beslag 
nemen. De impact die dit heeft is afhankelijk van de leeftijd waarop het gebeurt. Het 
kan als bevrijdend ervaren worden, alsof je uit een te nauwe broek stapt, maar het 
kan ook verwarring geven omdat het oude vertrouwde gevoel je aan het verlaten is. 
Je moet er aan wennen en je aanpassen aan de zich wijzigende houding.  
Wanneer de planeet uiteindelijk weer terug komt op de graad van de 
geboortehoroscoop, belandt de persoon in een volgende fase. Het lijkt alsof dan het 
punt bereikt wordt waar hij/zij met de geboorte al was begonnen. Er is iets afgerond 
van wat de ziel zich had voorgenomen. Nu zou het proces voltooid kunnen zijn om 
daarna met de nieuwe transformatie en inzichten echt te gaan groeien. 
De tijd tot dit moment is belangrijk omdat dan die ervaringen in het leven 
aangeboden worden waarin de lessen geleerd en karmische relaties hersteld kunnen 
worden om zo tot evenwicht te komen. 
 
Bij Venus retrograde is de verbinding intern gericht en daaruit voortvloeiend zie je dat 
mensen met een retro-Venus moeite hebben om zich naar buiten te verbinden. 
Gevolg is dat men in eerste instantie erg op zichzelf gericht is. Relaties (ook 
vriendschappen vallen hieronder) geven veelal problemen. In de jeugd kunnen er 
traumatische gebeurtenissen geweest zijn waardoor het vertrouwen geschonden is 
geworden. Dit kan een basis zijn van waaruit de latere verbindingen beleefd gaan 
worden. Ze kunnen bijvoorbeeld de liefdesverklaring van de ander wantrouwen 
omdat ze de ervaring hebben dat er een dubbele bodem in kan zitten.  
Een en ander is specifiek geregisseerd voor de ziel om hieruit te leren. Men wordt 
met deze 'opdracht' geboren en zullen de hiervoor benodigde omstandigheden 
gekozen hebben. 
 
Ik zie een extra worsteling tussen, wat Jung noemt, de anima en animus: het manlijk 
en het vrouwelijk deel. Bij de retro-Venus zien we opvallend vaak worstelingen of 
discrepanties op dit vlak ontstaan. Deze manifesteren zich vaak vooral in de relatie 
naar het andere geslacht. Bij mannen, zien we nogal eens homoseksuele tendensen 
ontstaan. Ook bij vrouwen blijkt dit voor te komen, maar dit is minder duidelijk. We 
kunnen dit niet omdraaien en zeggen dat iemand met een retrograde Venus homofiel 
is. Misschien vertonen ze wel meer een tendens naar androgyniteit. Dat begrip lijkt 
beter aan te sluiten, maar daarover later meer. Er is soms een sterke hang naar 
andere relatievormen. 
Het kan ook voorkomen dat de eigenschappen die men bij zichzelf niet accepteert, 
bij wijze van projectie, legt bij de persoon die hun liefde komt vragen of verklaren. Er 
is soms achterdocht, waarschijnlijk omdat het beeld van binnen niet klopt met wat er 
in de buitenwereld wordt getoond of omdat het niet begrepen wordt.  
Verwarring ben ik regelmatig tegengekomen. 
 
Schulman3 noemt als een van de kenmerken dat de Venus-retro persoon meer 
reactief gericht is en minder tot actie geneigd. Deze mens legt dus de verbinding 
meer op dat wat op hem of haar afkomt en neemt zelf minder initiatief om 
verbindingen te initiëren. Dat is begrijpelijk als je het ziet vanuit het voornemen van 

                                                
3 Zie literatuurlijst op blz 15 
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de ziel om oude, niet afgeronde en vaak pijnlijke, relaties uit vorige levens in dit leven 
af te ronden. De ziel wacht a.h.w. totdat de persoon waarmee karma moet worden 
uitgewerkt voorbij komt en reageert daarop.  
Hij leeft voortdurend met liefdesherinneringen vanuit diepere lagen (vorige levens) en 
is zich hiervan niet bewust. Tierny geeft aan dat “….we met een retrograde Venus 
een groter besef hebben van innerlijke of abstracte schoonheid, of harmonieus zijn 
afgestemd op subtiele facetten, en derhalve minder worden aangesproken door de 
oppervlakkige verschijningsvorm van de dingen. We kunnen het wezenlijke van liefde 
dieper ervaren, omdat gevoelens een grotere invloed op ons uitoefenen. Wel is het 
zo dat we ze veel moeilijker openlijk tot uitdrukking kunnen brengen. Bij deze stand 
komt de oppervlakkige kant van Venus minder sterk naar voren. We zullen ons in 
sociaal opzicht niet zo gauw op een conventionele manier gedragen ten einde de 
acceptatie en goedkeuring van anderen te verkrijgen. In het tonen van affectie 
kunnen we wat geremd of gereserveerd zijn en meer tijd nodig hebben.  
Hij, Thierny, schrijft verder ook dat Venus-retro mensen niet zo gauw 
gezelschapsmensen zijn. Ze zouden er meer op uit zijn om de innerlijke delen met 
elkaar te verbinden dan contact te zoeken buiten de eigen persoon. Hieruit 
voortvloeiend kan een gevoel van eenzaamheid ontstaan en een ogenschijnlijk 
egocentrische opstelling. 
Wanneer retrograde Venus in de horoscoop veel gespannen aspecten ontvangt, kan 
dat op intense emotionele frustraties wijzen, die te wijten zijn aan te beperkte 
affectieve of artistieke uitingsmogelijkheden. Ook de zelfacceptatie kan geblokkeerd 
raken, waardoor mogelijk de expressie van liefde en sociale gevoelens belemmerd of 
verwrongen raakt. Retrograde Venus kan voorts aangeven dat we onszelf geen 
liefde waard vinden, doordat we aan een vervormd idee van eigenwaarde 
vasthouden. In sommige gevallen kan de energie van het liefdesprincipe geheel op 
onszelf gericht raken, zodat we onbewust tot narcisme geneigd zijn en onszelf op 
een overdreven manier aantrekkelijk vinden. Alle onbewuste gevoelens zullen hier 
uiteindelijk tot ons waakbewustzijn moeten doordringen, voordat we in dit opzicht een 
objectief gezichtspunt kunnen ontwikkelen. 
 
 
Androgyniteit 

 
De term "Androgyne" is een combinatie van Latijnse termen Andro = man, en gyne = vrouw. 
We spreken heden ten dagen meer vanuit het begrip gender. Gender staat voor de gedrags- en 
identiteitsaspecten van sekse (zie wikipedia) en er komen steeds meer wetenschappelijk 
genderstudies. 
 

Ik kom er in mijn beperkte onderzoek achter dat de Venus-retro-mens meer androgyn is. Dat 
wil zeggen dat het 'mens-zijn' boven het man of vrouw zijn gaat. Dit zou te verklaren zijn 
omdat deze persoon de karmische opdracht heeft om de Venus-energie weer te verbinden 
met de ziel en de geest en dus zelf tot meer bezielde en begeester(en)de verbondenheid te 
komen. 
  
Bepaalde ontmoetingen, relaties en ervaringen in dit leven zullen daartoe, soms met vallen 
en opstaan, pijn en smart, de kans komen bieden tot heling van zielenroerselen die verband 
houden met vorige levens waar iets niet goed is gegaan in het ‘verbinden’. 
We wisselen in de diverse levens regelmatig van geslacht en om nu aantrekking tot die 
zielen te krijgen, die geïncarneerd zijn in man of vrouw, kan de mens met een Venus-retro 
beide geslachten aantrekken, want men trekt vooral ervaringen en groeikansen aan die dat 
karmisch proces helpen afronden. Mensen ofwel zielen ontmoeten lijkt een van de 
belangrijkste opdrachten vanuit Venus-retro perspectief.  
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Uiteindelijk mag de Retrograde-Venus-mens tot een diepere zielsverbinding en dus tot 
diepere eigenwaarde en zelfliefde komen om van daaruit de Venus meer expliciet en 
expressief neer te kunnen zetten. Verbinden is het doel en wel op een gezonde en bezielde 
manier zodat er een win-win situatie voor alle betrokkenen kan ontstaan en dingen afgerond 
kunnen worden. Dit betekent vrijheid voor de ziel en als dat proces is voltooid zal deze 
persoon zich vrijer voelen en meer constructieve relaties aan kunnen gaan, vooral met 
zichzelf en daarna met anderen. 
 
 

Eigenschappen die voor kunnen komen bij mensen met een Venus retrograde: 
 

 Introspectief,introvert, lange tijd meer naar binnen gekeerd. 

 Anima-animus exploratie, verwarring en aanvulling. 

 Androgyne instelling, eerst mens dan pas vrouw of man voelen. 

 Reactie eerder dan actie. 

 Egocentrisme: alleen vanuit zichzelf kan dit proces ten volle tot ontplooiing 
komen. 

 Wantrouwen, komend vanuit een onduidelijke identiteit. 

 Complexe relaties. Relaties met verschillende geslachten zonder zich 
lesbisch, biseksueel of homofiel te voelen.  

 Ze voelen zich aangetrokken tot een 'mens' en de ene keer is dat een vrouw 
en de andere keer een man. 
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De praktijk 
 

Eén en ander wil ik graag door de praktijk laten beschijnen en was en ben dan ook 
benieuwd naar de levensverhalen van mensen met een retrograde Venus in hun 
horoscoop 
Verhalen van mensen met een retrograde Venus die ik tot nu toe heb binnen 
gekregen wil ik graag delen en ga ik hieronder beschrijven. De namen zijn veranderd 
i.v.m. de privacy: 
 
Uit mijn eigen praktijk, AC Noordknoop: 
 

Hoe het begon:  
Ik kreeg een horoscoopaanvraag van Gerda die bezig was met een doctoraalstudie 
over oa Hella Haasse en we kwamen er al snel achter dat zowel zij als Hella een 
Venus retrograde in de horoscoop hebben. Gerda heeft twee studies van waaruit ze 
probeert te promoveren te weten: Nederlands en genderstudies. In dit licht hebben 
we de thema’s van Hella Haasse bekeken. Haasse leefde in een tijd dat andere dan 
de traditionele rolpatronen van man/vrouw zeker niet duidelijk aan het licht kwamen. 
Het is misschien geen toeval dat de hoofdpersoon 
in haar boek Oeroeg voortsproot uit haar eigen 
levenservaring. Zij heeft Oeroeg echter tot een 
man gemaakt en daarmee de aandacht van 
haarzelf afgeleid. De boeken van Haasse zijn een 
schat aan onderzoeksmateriaal en aangezien 
Gerda ook astrologisch geïnteresseerd is triggerde 
het ons beider onderzoekshormoon.  
Er zijn meer werken van Haasse die dit thema in 

zich dragen:. Bijvoorbeeld de essay bundel '"Een 

kom water een test vuur"(1959), of "Daal- en 

Bergse brieven" (1976). Verder het essay over het 

vrouwelijke dichten in “Leestekens” (1965).  

                                                                                                  Horoscoop Hella Haasse 

               
Citaat uit ‘Het geheim van een oeuvre’ ( Strik 2009 Maandblad Motief): 

Wat ik uiteindelijk geschreven heb ontdek ik pas na jaren.  
Als ik het boek herlees denk ik:   

“Daar ging het nu eigenlijk om. Dat wist ik niet toen ik ermee bezig was.”  
Hella Haasse 

 

 
 
In diezelfde tijd kwam Femke op mijn pad. 

 Femke heeft een retrograde Venus en deze staat bij haar Zuidknoop in het 
11e huis, in het teken Maagd conjunct Mercurius en de Zon. Het geheel vormt 
haar rugzakje. Ik zie bij haar de uitwerking van mijn theorie om diverse zielen 
in dit leven tegen te komen. Zij heeft diverse pleeg- en adoptiekinderen uit de 
gehele wereld opgevangen (maagd: dienstbaar) en daarin veel meegemaakt, 
ook veel teleurstellingen. Het lijkt alsof de zielen uit verschillende levens nu 
terug zijn gekomen in haar gezin om in evenwicht te komen met wat er in 
vorige levens is gebeurd en dat levert veel plezier, maar ook veel conflicten 
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op. Zij heeft een goed huwelijk, maar trekt toch ook emotioneel en seksueel 
naar vrouwen. 

 
Horoscoop Femke 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 John werd aangemeld door zijn moeder en zij kwam zelf ook mee. 
John was al in de 30 en het verbaasde mij dat zijn moeder nog zo de regie over hem 
had. Hij had een Zon in Kreeft en een retrograde Venus. In die tijd was ik helemaal 
nog niet bezig met de retrograde stand van Venus, maar zijn verhaal was 
opmerkelijk. Hij had een relatie met een man die omgebouwd was tot vrouw. Hier dus 
ook weer een man-vrouw thema. John kwam over als een warm mens met veel 
gevoel en hij wist daar niet zo goed raad mee. Nu ik wat meer over de Venus 
retrograde weet kan ik het beter plaatsen. 
 
Dan kom ik er in dit proces van onderzoek achter dat mijn overleden man, Han, ook 
een retrograde Venus had. Hij is al jaren dood, maar een ieder die hem heeft gekend 
zal beamen dat hij een echt mensen-mens was en dat vrouw of man hem niet 
uitmaakte. Hij kon net zo gemakkelijk een man als een vrouw een ‘hug’ geven.  
Voor mij past hij heel duidelijk in het beeld van de retrograde Venus persoonlijkheid.  
 
 
Toegezonden reacties  van willekeurige mensen die de eigen ervaringen met mij 
wilde delen. 

 van Joke: 
Ik heb Venus R conjunct Zon en Pluto in het 9e huis. Wat mij zelf het meest opvalt 
aan Venus R is het thema verbinden. Op de een of andere manier voelt het alsof 
mijn geliefde zich minder diep met mij verbindt dan ik naar hem.  
Ik trek een geliefde aan die introvert is en hoewel hij mij trouw en loyaal is blijf dat er 
toch een gemis aan complimenten en zorgzaamheid. Ik moet het dus echt uit mijzelf 
halen en bewustwordingsprocessen hebben hier wonderen in verricht.  
Het gemis aan verbinding heb ik in mijn verdrietigste momenten ook ervaren 
betreffende een kosmisch contact/ God/Universum, hoe je het noemen wilt.  
Ik ben toen ik net 20 was al getrouwd en nu zijn wij 30 jaar getrouwd. Ik heb dus 
nauwelijks andere ervaringen betreffende man-vrouw-rol buiten mijn relatie.  
Ik heb wel een periode gehad dat ik mij afvroeg hoe het zou ervaren om intiem te zijn 
met een vrouw maar dit bleef bij een innerlijk afvragen. Ik durfde het ook niet, 
misschien toch teveel plutonische angst. 7 jaar geleden ben ik wel verliefd geweest 
op een andere man en dit heeft een paar jaar geduurd. Het was een hechte 
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vriendschap die nooit echt intiem is geworden maar het was wel spannend. Ik was 
opgelucht te merken dat het op een dag ineens over was. Ik was al die tijd bezorgd 
geweest over mijn huwelijk want dat wilde ik absoluut niet op het spel zetten. Ik heb 
door deze verliefdheid wel een heling ondervonden betreffende mijn vrouwelijkheid 
en eigenwaarde. 
Venus ging direct lopen toen ik 23 was. Wat impact had in dat jaar is dat ik een 
miskraam kreeg. Venus kwam dit jaar terug op de radixstand. Er is veel oude en 
nieuwe pijn naar de oppervlakte gekomen en ik weet dat het een groeikans is. Een 
nieuwe geboorte is mogelijk.  
 

 van Anneke uit België  
Betreffende de invulling naar man/vrouw/mens herken ik verschillende zaken in 
mezelf, bijvoorbeeld mijn mannelijke aspecten zijn volgens mij even goed ontwikkeld 
als mijn vrouwelijke. Wat bedoel ik hiermee? Ik heb een zeer goede oriëntatie, kan ik 
veel zaken mijn plan trekken schilderen, behangen en dergelijke als mannen over de 
facetten van hun job spreken zit ik altijd vlug op het niveau van begrijpen, terwijl ik 
soms moeite heb om me met de meer vrouwelijke zaken (zoals mode, kinderen, 
problemen huishouden enz.) te associëren, dus je kunt wel enigszins spreken dat ik 
androgyn ben. Ook heb ik dikwijls aantrek en bijval van homoseksuelen, ze voelen 
zich goed op hun gemak bij mij. Als verschijning ben ik echt wel vrouwelijk maar met 
een bepaalde krachtige uitstraling (leeuw hé: ik sta er). Naar relaties toe, heb er al 
verscheidene gehad (4 langdurige van 1,5 tot 12 jaar) maar ben al veel met agressie 
in mijn relatie geconfronteerd geweest, nu kan ik het allemaal beter plaatsen. 
Momenteel ben ik nu zo een 3 jaar alleen en ben wel nog bereid een relatie aan te 
gaan maar zoals je het benoemt op zielsniveau, die diepere binding en weten dat 
relatie gebaseerd is op gelijkheid , niet één boven en een ander onder. Heb wel al 
dikwijls het gevoel gehad dat ik de sterkste was in mijn relaties en dat de mannen dit 
ook aanvoelden en niet konden aanvaarden. 
 

 Edith schreef mij: 
Ik wil je bedanken voor je inbreng over het onderwerp Venus-Retrograde.  Het was 
voor mij ineens zo herkenbaar en heel veel vragen over mijn  (veroordeelde) gedrag 
werden nu in een ander licht geplaatst. 
Wat mij het meest geraakt heeft is dat ik inderdaad als mens contact maak, niet 
zozeer als vrouw. Dat is mij vaak niet in dank afgenomen omdat ik mijn plaats niet 
zou weten t.o.v. mannen.  
 

 Janneke had mij gevonden op internet en mailde:  
Wat ik herken in jouw tekst is het beleven van geslacht. Ik zie in 1e instantie iedereen 
als gelijk. Ik ben geen feministe maar heb van nature een aversie tegen rolverdeling. 
Ik zie natuurlijk wel of iemand een man of een vrouw is, maar als ik een gesprek 
begin zie ik in 1e instantie een persoon. 
Met  'mannen zijn zus' en 'vrouwen zijn zo' kan ik niet zoveel. Mensen die heel erg in 
hun rol van man of vrouw zitten, dat stoot mij af, dat lijkt me altijd aangeleerd, bijna 
onnatuurlijk. Ik denk meer in energieën. De balans van 'mannelijke' en 'vrouwelijke' 
energie in 1 persoon. 
Bijkomstig word ik door mannen vaak als 'one of the guys' gezien, en zijn vrouwen 
vaak wantrouwend (en mannen bang) en denken ze ook vaak dat ik lesbisch ben. Te 
'mannelijk', vooral in mijn meningen en hoe ik mijn intellect gebruik!. 
Het mooiste vond ik nog dat mijn moeder ooit tegen me zei: "Het zou me niks 
verbazen als je ooit met een vrouw thuiskomt, want jij valt op personen, niet op 
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geslacht." (dat is overigens niet helemaal waar, ik val op mannen. Maar ik vond het 
een opvallende waarneming van haar). Aangezien ik zelf zo 'androgyn' ben (uiterlijk 
overigens helemaal niet, ik ben rondborstig), weten mensen vaak niet hoe ze op me 
moeten reageren. Dat is verwarrend (voor mij ook). 
 

 
Verhalen die ik via collega-astrologen heb toegezonden gekregen: 

 

 Els heeft Venus R in Ram in het 10e huis.  
Zij blinkt uit in haar vak, ze heeft een stabiel huwelijk en 2 dochters, maar laat haar 
man al jaren volledig vrij om zijn affaires te hebben. Want E. geeft niets om seks, heb 
ik ooit opgevangen. Zij treurt zelfs met haar man mee als hij problemen heeft in zijn 
buitenechtelijke relaties. Als stel hebben zij een zeer hechte vriendenclub. Veelal 
doen zij alles samen (uitgaan, vakanties e.d.) met een vaste kern van pakweg 8 
volwassenen (4 stellen) en hun kinderen. Misschien om de aandacht van de een-op-
een relatie af te leiden. 
 

 Freek heeft ook Venus R in Ram maar in 8.  
Hij heeft inmiddels een platonisch huwelijk (waar hij echter wel van baalt, is niet zijn 
keus). Twee geweldige getalenteerde, bloedmooie dochters met wie hij een vreemde 
band heeft. De dochters vinden hem een ‘rare man’ en gaan gebukt onder het 
gebrek aan contact en vooral bemoediging. Over zijn Indonesische moeder en 
vervelende jeugd heeft hij ooit gezegd, dat zij haar kinderen weliswaar sloeg, maar 
altijd goed verzorgd heeft. 
 

 Hans heeft Venus R in Schorpioen.  
Hij heeft doorlopend buitenechtelijke affaires, met medeweten van zijn vrouw met wie 
hij een stabiel huwelijk heeft. Zijn vader is verongelukt toen hij pakweg 14 was. 
Beetje vreemde moeder-zoon-relatie waar ik het fijne niet van weet. Verwend na de 
shock van dood van zijn vader. Sterk machogedrag. Maakt deel uit van de hechte 
vriendenclub van H, die 8 mensen (4 stellen) bevat en die alles gezamenlijk 
ondernemen. 
 

 Karlijn heeft ook Venus R in Scorpio in het 5e huis.  
Ze is een heel leuk, vlot, mooi en lief meisje met bijzonder aardige ouders. Een hele 
gelukkige jeugd gehad. Zij vertoont biseksueelachtig gedrag, maar knoopt nooit echt 
een relatie aan. Daarbij is ze al jaren in therapie om zichzelf te ontrafelen. Maar ze 
komt er niet uit. Onbegrijpelijk als je haar zo in het dagelijks leven ziet functioneren. 
Een intens lief mens, zeer hulpvaardig en wil veel goed doen naar de buitenwereld. 
 

 Bernhard is een man, met Venus R in Maagd in het 4e huis.  
Idem biseksueelachtig gedrag, maar altijd relaties met vrouwen. Hij groeide op in een 
typische omgeving. Zijn vader was directeur van een grote instelling en woonde met 
zijn gezin op het terrein. Zij hadden als gezin ‘personeel’ uit deze instelling en er 
gebeurden dingen die Bernhard behoorlijk hebben verward.  
 

 Meinke heeft ook Venus R in Maagd, in het 3e huis.  
Van haar weet ik slechts dat ze uitstekende liefdesrelaties heeft. Een kind. Geen 
bijzonderheden. Ook zij blinkt uit in haar vak, in literaire kringen. Ik spreek haar 
binnenkort en zal ‘s wat vragen stellen over de uitwerking van Venus. 
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Later (toeval?): Plots mailde ze me laatst een beetje cryptisch dat ze in de ban was 
geraakt van iemand en er geen raad mee wist. Uiteindelijk blijkt het een vrouw te zijn, 
iets wat ze nog nooit heeft meegemaakt. Ik ben meteen over Venus R begonnen. Zij 
vertelde heel snel verliefd te worden, op ‘iedereen die haar maar leuk vindt’. Maar dat 
deze er zo inhakt. Ook wist ze er geen raad mee  of ze het moest vertellen tegen 
haar man. Na enkele chaotische dagen heeft ze zichzelf nu weer onder controle en 
laat ze het op z’n beloop.  
Wel toevallig hè dat ik net deze mail binnenkreeg toen ik net jou de kenmerken had 
gemaild.  
 
 

Van een andere collega-astroloog: 
Ik heb het consult gedaan met een mevrouw. Ze herkende niet veel van wat ik 
vertelde over Venus Retrograde en heb het zo gelaten, dat was een goeie tip van 
jou. Wat ze me wel vertelde is dat ze altijd boos wordt als mensen oordelen over 
haar vriendschappen met mannen. Voor haar is een vriendschap met een man 
hetzelfde als een vrouw, alleen ´de mensen´ denken dat je dan gelijk een relatie met 
iemand hebt of wil, dat is voor haar onbegrijpelijk. Ook weer typisch \venus 
retrograde. 
 
 

En dan de BN-ers: 
 

 Arie Boomsma (geb. datum: 17-1-1974 in Marken, Venus in Waterman) heeft 
een retrograde Venus en vooral in het KRO-programma ‘de Wandeling’ van 
13-11-2009 komt hij tot uitspraken die mij sterk die retrograde Venus laten 
zien.  

Vooral wanneer hij over ‘verbinden’ spreekt. Hij vindt het belangrijk om zich nooit 
ergens ‘thuis’ te voelen, want dat houd je scherp. Ook vindt hij het belangrijk om in 
relaties oppervlakkig te blijven. 
'Ik zoek graag tegenstellingen op. Werelden of mensen die niet bij elkaar lijken te 

passen toch met elkaar in aanraking brengen is 
spannend. In zo´n situatie blijft niets 
onveranderd.' 
Hij is natuurlijk verbonden met het thema 
‘homo’, maar hij zegt het te hebben over 
‘mensen’ zonder oordeel. Hij komt soms macho 
en dan weer vrouwelijk over. 
Ik heb helaas geen geboortetijd en de 
horoscoop is dus een 12-uur radix. 
  
 
 
Horoscoop (12uur) Arie Boomsma  
 
 

 

 
Een andere casus ontdekte ik (college astroloog) door een tv show. Bij Oprah 
Winfrey zat MacKenzie Phillips, de dochter van John Phillips vroeger zanger van 
The Mama's and the Papa's dus voormalige rijke rashippie en inmiddels dood. Die 
MacKenzie had een opmerkelijk verhaal. Ze heeft een boek geschreven over haar 



14 

 

jeugd waarin ze alles onthult. Haar vader heeft een bizarre rol gespeeld in haar 
dopeverslaving en incestueuze hippietoestanden, maar met haar goedkeuring. Haar 
familie en omgeving is niet blij met dit verhaal en veel mensen geloven haar niet. 
Toen ik de horoscopen opzocht bleek haar vader John een Venus R te hebben. Ook 
een interessant gegeven in het kader van jouw onderzoek, niet? Een vader die 
wellicht zijn grenzen niet kent in de liefde voor zijn kind, als dat waar is, ofwel een 
kind dat hem ‘verraadt’ door uit de school te klappen maar erbij te zeggen dat het 
met goedkeuring was, die incestueuze band...... 
 
 

Andere Nederlandse BN-ers die Venus 
retro hebben: 
 
Linda de Mol 
Paul van Vliet 
Karel Appel 
Thomas Berger 
Hugo Claus 
Jan Toorop 
Lea Manders 
Peter Paul Rubens 
 
 

Enkele buitenlandse BN-ers: 
 
 
Winston Churchill 
Jodie Foster 
Audrey Hepburn 
Hitler 
Tom Hanks 
Jack Nicolson 
 
 

 

 
 
De Venus retrograde is vaak niet aan de buitenkant waarneembaar, het gaat vooral 
om het beleven en daarvoor zou je inzicht moeten hebben achter de schermen van 
deze personen. Het blijkt echter moeilijk om meer te weten te komen, vooral omdat 
geboortetijden niet bekend zijn en het artiesten/kunstenaars/BN’ers-wereldje vaak 
niet zo veel op heeft met astrologie. 
In interviews krijg je soms wel wat meer te zien achter de schermen. 
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Het verloop van een Venus-retrograde leven 
 
 
 

 Fase 1: Van de geboorte tot het weer secundair recht lopen van de planeet 
Venus: 

 
De persoon is meer naar binnen gericht en er is moeite om gevoelsmatig contacten te 
maken. Vaak is er een vorm van eenzaamheid of het zich afsluiten van de sociale 
omgeving.  
 
Bij Arie Boomsma ging Venus in november 2000 weer recht lopen 
Ik vermoed dat in het proces ook de progressieve manen (volle en/of nieuwe) een rol 
spelen en dat was bij Arie eind 2009. In dat jaar is er veel gebeurd dat we via media 
hebben kunnen volgen: oa opzeggen van samenwerking met EO, foto's in blad HOMO. 
 
Bij Femke ging Venus op haar 26ste  weer echt lopen. Zij heeft tot die tijd een nare 
jeugd als tweede generatie oorlogsslachtoffer gehad . Zij leed aan minderwaardigheid 
gevoelens en was veel bij en met zichzelf. Eenzaamheidsgevoelens en niet begrepen 
worden stammen uit die tijd. 
 

 Fase 2: Van progressief recht naar het moment dan Venus weer op de oude 
graad komt. 

 
De persoon gaat juist veel contacten aan, de periode van binnen naar buiten treedt nu 
in. 
 
Bij Arie Boomsma zien we dat hij veel programma's met heel veel mensen aangaat:  
'Over de streep' is daar een bijna symbolisch voorbeeld van, maar ook het programma 
'uit de kast' en hij leidt veel forumdiscussies. Thema's zijn veelal gelijkheid van 
mensen, vrouw, man, homo of hetero.  
 
Bij Femke zien we dat zij in die periode allerlei adoptie en pleegkinderen in huis neemt, 
het ultieme verbinden met kinderen, ongeacht geslacht. Ook krijgt zij letterlijk nog een 
eigen kind in haar schoot geworpen, terwijl ze dat eigenlijk niet wilde. De kosmos zorgt 
voor veel verschillende contacten. Het gaf haar een identiteit en het verzorgen ging 
haar goed af. 
 
Bij Hella Haase verschijnt Oeroeg in 1948, terwijl haar Venus in 1946 progressief recht 
is gaan lopen. Het begin van haar schrijverschap valt natuurlijk voor het uitkomen van 
een boek. Dan komt het naar buiten en hiermee maakt ze contact met vele personen, 
fictief en in het persoonlijke leven.  
 
 

 Fase 3: Venus komt op de geboortegraad terug. 
 
Het proces van herstellen van contacten met oude zielen wordt afgerond en met de 
geleerde lessen kan het leven voortgezet worden en kunne verbindingen een 
'gezonde' vorm aan gaan nemen. 
 
Bij Arie Boomsma zullen we dat in 2027 pas mee gaan maken 
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Bij Femke was dat toen ze 53 was en toen waren er veel conflicten met een aantal 
adoptiekinderen die zich los gingen maken. Een en ander was best heftig en voltrok 
zich toen Saturnus haar Zuidknoop en de omliggende planeten in het 11e huis 
aspecteerde.  
Daarna is ze meer een leven voor zichzelf gaan leiden. 
 
Bij Hella Haase is Venus weer recht gaan lopen in 1973, ze was toen 55. Ik zou 
meer van haar boeken moeten lezen om te zien of er een ommekeer heeft plaats 
gevonden.  
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Conclusie 
 
 
 

In voorgaande heb ik getracht om vooral de praktijk aan het woord te laten, want 
daarin ligt voor mij steeds weer de grootste waarde. De theorie kan nog zo helder 
zijn, als ik het in de praktijk niet tegenkom heb ik er geen binding mee. 
  
In die praktijk kreeg ik vooral veel reacties over het feit dat men zich in eerste 
instantie 'mens' voelde en pas in tweede instantie vrouw of man. De androgyniteit 
werd herkend. Vaak was men dankbaar dat de stand van Venus retrograde in hun 
horoscoop een verklaring gaf aan wat ze zelf zo duidelijk voelden, maar geen 
verklaring voor hadden.. 
Daar vind ik dan ook een van de taken van ons astrologen: de bewustwording van 
wat bij het geboortemoment als proces wordt meegegeven. 
 

Het grootste compliment dat men mij kan geven na afloop van een consult: 
 

"Eigenlijk wist ik het allemaal al! Ik ben me nu bewust dat het bij me hoort." 
 

Dank aan allen die gereageerd hebben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatuur/bronnen en getuigenissen:  
 
 
'Aspecten' van Bill Thierny 
'Retrograde planeten en reïncarnatie'  van Martin Schulman 
'DE financiële CRISIS' van Drs. Karen Hamaker-Zondag,  
 
Met dank aan astrologiecollega's. 
Met name Huguette Vandersteen, Margriet de Graaf en Fred Opmeer 
 
Horoscoopgegevens van de genoemde voorbeelden zijn om privacy redenen niet genoemd 
 
 
 
November 2011, 
Tineke Boogaarts 
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BIJLAGE I 
 
Wanneer heb je een Venus retrograde in je geboortehoroscoop? 

Als je geboren bent in een van onderstaande periodes: 
 
1946: 28 oktober – 7 december  Venus in Boogschutter/Schorpioen 
1948: 3 juni – 15 juli   Venus in Kreeft/Tweelingen 
1950: 10 januari – 19 februari  Venus in Waterman 
1951:  13 augustus – 24 september  Venus in Maagd 
1953:   23 maart -  3 mei    Venus in Ram 
1954:   25 oktober – 4 december  Venus in Boogschutter/Schorpioen 
1956:   31 mei – 12 juli   Venus in Kreeft/Tweelingen 
1958:    8 januari – 17 februari  Venus in Waterman 
1959:    10 augustus – 21 september Venus in Maagd/Leeuw(alleen 21 sept) 
1961:    20 maart – 1 mei   Venus in Ram 
1962:    23 oktober – 2 december  Venus in Schorpioen 
1964: 29 mei – 10 juli   Venus in Kreeft/Tweelingen 
1966: 5 januari – 14 februari  Venus in Waterman/Steenbok 
1967: 8 augustus – 19 september Venus in Maagd/leeuw  
1969: 18 maart – 28 april  Venus in Ram 
1970: 20 oktober – 30 november  Venus in Schorpioen 
1972: 27 mei – 8 juli   Venus in Kreeft/Tweelingen 
1974:  3 januari – 12 februari  Venus in Waterman/Steenbok 
1975: 5 augustus – 17 september Venus in Maagd/Leeuw 
1977:  16 maart – 26 april  Venus in Ram 
1978: 18 oktober – 27 november  Venus in Schorpioen 
1980: 24 mei – 5 juli   Venus in Kreeft/Tweelingen 
1981:     31 december – 9 februari 1982 Venus in Waterman/Steenbok 
1983: 3 augustus – 14 september Venus in Maagd/Leeuw 
1985: 13 maart – 24 april  Venus in Ram 
1986: 15 oktober – 25 november  Venus in Schorpioen 
1988:  22 mei – 3 juli   Venus in Kreeft/Tweelingen 
1989: 29 december – 7 februari 1990 Venus in Waterman/Steenbok 
1991: 1 augustus -12 september  Venus in Maagd/Leeuw 
1993: 11 maart – 21 april  Venus in Ram 
1994: 13 oktober – 22 november  Venus in Schorpioen 
1996:  20 mei – 1 juli   Venus in Tweelingen 
1997: 26 december – 4 februari 1998 Venus in Waterman/Steenbok 
1999: 30 juli – 10 september  Venus in Maagd/Leeuw 
2001: 9 maart – 19 april   Venus in Ram 
2002: 10 oktober – 20 november  Venus in Schorpioen 
2004; 17 mei – 28 juni   Venus in Tweelingen 
2005: 24 december – 2 februari 2006 Venus in Waterman/Steenbok  
2007: 27 juli – 7 september  Venus in Maagd/Leeuw 
2009: 6 maart – 16 april   Venus in Ram 
2010: 8 oktober – 17 november  Venus in Schorpioen/Weegschaal 
2012: 15 mei – 26 juni   Venus in Tweelingen 
2013: 21 december – 30 januari 2014 Venus in Steenbok 
2015 25 juli – 6 september   Venus in Maagd 
2017 4 maart – 15 april   Venus in Ram 
2018 4 oktober – 16 november  Venus in Weegschaal 
2020 13 mei – 24 juni   Venus in Kreeft 
 
 

Opvallend is dat in bovenstaande periode Venus geen enkel keer in het teken Stier of Vissen 
liep.  
 
 

Als er in een jaar Venus retrograde in jouw Solaar valt kun je er eens op letten of er in 
dat iets gebeurt dat met de thema's van Venus retrograde te maken heeft. 
Bij mij was op mijn verjaardag van 7 september 2007 Venus retrograde en in dat 
Solaarjaar is de interesse voor dit onderwerp wakker geworden! 



19 

 

BIJLAGE II 
 
Retrograde planeten. 

Bron: Drs. Karen Hamaker-Zondag,  
'DE financiële CRISIS' 

Planeten lopen altijd vooruit in hun baan om de Zon, maar doordat wij vanaf een bewegend 
lichaam, de aarde, naar een ander bewegend lichaam kijken, kan zich een beeldvertekening 
voordoen. het lijkt dan net of ze terug lopen in de dierenriem. Het plaatje hieronder geeft dit 
schematisch weer.  

Het centrum van ons zonnestelsel is de zon. Daaromheen is de baan van de aarde getekend, 
in 12 posities met gelijke tussenpozen. Daarboven zien we een deel van de baan van een 
planeet, die zich ook om de Zon beweegt. Er zijn twaalf posities van die planeet in de eigen 
baan weergegeven: dat zijn de posities die deze planeet aan de hemel innam op het moment 
dat de aarde de overeenkomstige positie had. Dus: positie 1 van de aarde komt overeen met 
positie 1 van de planeet. Als de aarde naar positie 4 is opgeschoven, is in diezelfde tijd de 
planeet naar zijn positie 4 opgeschoven, enz.:  

Helemaal bovenaan is de dierenriem. Om een positie van een planeet in de dierenriem te 
bepalen, trekken we een lijn van de positie van de aarde naar de overeenkomstige positie van 
de planeet, en trekken die lijn door totdat we in de dierenriem zijn gekomen. Het teken en de 
graad binnen dat teken dat geraakt wordt door de lijn geeft de positie van de planeet weer. Zo 
kunnen we voor alle 12 de posities van de aarde de corresponderende posities van de planeet 
in de dierenriem vaststellen.  

We zien nu dat er vanaf positie 3 iets geks gebeurt: positie 4 is vrijwel identiek aan positie 3, 
terwijl zowel de aarde als de betreffende planeet gewoon in hun eigen snelheid zijn voort 
geschoven. Vanaf de aarde gezien echter staat de planeet stil in de dierenriem. Zoals we aan 
de figuur kunnen zien, komt er vervolgens een beeldvertekening waarin de planeet zelfs terug 
lijkt te lopen aan de hemel (positie 5 tot en met 8), om daarna weer om te keren en weer vooruit 
te gaan lopen.  

Wanneer een planeet schijnbaar terugloopt aan de hemel, noemen we dat retrograde. De 
ervaring in de astrologie heeft geleerd dat ook dit hemelverschijnsel een betekenis heeft.  
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BIJLAGE III 
 

Wikipedia: 
 
Genderstudies zijn het onderdeel van sociale wetenschappen die zich concentreren op het 
gemaakte onderscheid tussen de twee geslachten en de invloed daarvan op de taal, de 
maatschappij en de wetenschap, die gerekend wordt tot de normatieve wetenschap. 
Veel voormalige vakgroepen vrouwenstudies zijn in de loop der tijd overgegaan in 
vakgroepen genderstudies, meestal zonder hun focus op vrouwenstudies te verlaten. 
Zodoende is er binnen genderstudies meestal minder ruimte voor bestudering van 
genderkwesties, gezien vanuit de positie van mannen. 
Genderonderzoek houdt zich ook bezig met het onderzoek naar factoren en mechanismen 
die het glazen plafond, de onzichtbare factoren die vrouwen tegenhouden hogere 
kaderfuncties te bekleden, kunnen verklaren. Factoren die bijdragen tot ongelijke 
behandeling en ongelijke kansen worden onderzocht. 
De volgende onderwerpen komen regelmatig aan bod: 

1. De verschillen tussen man en vrouw (prestatiegericht/sociaal, 
taakgericht/mensgericht, directieve leiderschapsstijl/ participatieve leiderschapsstijl); 

2. Stereotiepe denkbeelden over man en vrouw (typische mannelijke, vrouwelijke 
banen). Stereotiep denken en factoren belemmeren de emancipatie. (stereotiep 
denken → stereotiepe verwachtingen → stereotiep gedrag → belemmering 
emancipatieproces) 

3. Discriminatie (verschillen in salarisniveau, mannen hebben meer leidinggevende 
functies) 

4. Studie – en beroepenvoorkeur (geslachtgebonden; vrouw = talen, sociologie, 
maatschappelijke banen, cultuur, verzorging; man = technologie, exacte 
wetenschappen) 

5. Ongewenste intimiteiten op het werk (de gevolgen van de seksuele geladenheid 
tussen man en vrouw) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_wetenschappen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sekse
http://nl.wikipedia.org/wiki/Normatieve_wetenschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vakgroep
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenstudies
http://nl.wikipedia.org/wiki/Man_(geslacht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glazen_plafond
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BIJLAGE IV (zie ook www.astro-tutorials.com  
SOLAR FIRE Gold  
Instellingen voor het astrologie programma Solar Fire om snel Venus-retro gegevens op te roepen. 
(direct gaan lopen en op oude graad) 

Hieronder het reeds ingestelde Transitscherm na de knop 'Transits'  in 
het horoscoopscherm te hebben geactiveerd en ingesteld' 

            Zet kruisjes Bij: 

 Progs to radix 

 Sign Ingress 

 Stationary points 

 

 

 

 

 

 

 

                

Maak Progs door deze aan te 
klikken:  

 Create (Vul venus retro 
in) 

 Edit. Selecteer alleen 
Venus 

 Select            

Maak Radix door deze aan te 
klikken:  

 Create (vul Venus retro 
in) 

 Edit. Selecteer alleen 
Venus 

 Select 

Maak progs (aspecten) door 
deze aan te klikken:  

 Create (vul venus retro 
in) 

 Edit. Selecteer alleen 
conunctie 

 Select 

Date options: vul in zoals hier onder 

 

Tenslotte: Save selection en vul ook hier in venus retro                                                                                          
Nu het resultaat: VIEW (op het blad hiernaast resultaat van Hella Haasse) 

  

http://www.astro-tutorials.com/
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Dit is het resultaat voor Hella Haasse (nadat ik het in een worddocument heb geplakt).: 
 
 
 
 
DYNAMIC REPORT 
 
Dynamic Chart (14): 
 Hella Haasse - Female Chart 
 2 Feb 1918, 20:50, -7:07:12 
 Djakarta > Jakarta Indonesia, 06°S10', 106°E48' 
 Geocentric Tropical Zodiac 
 Placidus Houses,  Mean Node 
 
Selection: Venus retro 
 
P1 (H) Asp P2 (H) EXL Type Date  Age Pos1  
 
Ven (6) Cnj Ven (6) (X) Sp-Na 2 Feb 1918 0,000 24°Aq55' R 
 
Ven (5) D  (D) Sp 28 Feb 1946 28,070 12°Aq43' D 
 
Ven (6) Cnj Ven (6) (X) Sp-Na 28 Dec 1973 55,901 24°Aq55' D 
 
Ven (6) Cnj Pis (6) (S) Sp-Na 11 May 1980 62,270 00°Pi00' D 
 
*** END REPORT *** 
 
 
Type: 
 
Sp = secundaiere progresssie 
Na = Natal 
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