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Wilders-Rutte-Balkenende: Een Rechtse Coalitie?

Geert Wilders en Jan Peter Balkenende

Wilders presenteert zich graag als het enfant terrible van de Nederlandse politiek. Als de outsider. Helaas 
past Wilders astrologisch gezien juist heel goed bij Balkenende. 
Geert Wilders Zon/Venus/Pluto in Maagd staat driehoek de Zon in Stier van Jan Peter Balkenende. Een 
ideale stand voor goede samenwerking. Precisie en geduld bundelden zich. Jupiter staat bij Wilders in Ram 
driehoek Balkenende z'n Jupiter in Leeuw. Dit is een erg mooi aspect als je samen een coalitie wilt vormen: 
Ideeën over de samenleving vullen elkaar harmonieus aan. 

Wilders heeft Mercurius in Weegschaal staan, driehoek de Mercurius in Tweeling van Balkenende. Wilders 
en Balkenende 'verstaan' elkaar. Ze communiceren makkelijk met elkaar. Dit wordt wel ietwat teniet gedaan 
doordat Mercurius van Balkenende vierkant Uranus van Wilders staat. Wilders manier van communiceren 
wordt door Balkenende als schokkend ervaren. Wilders opruiende, vernieuwende ideeën en ruwe taalgebruik 
verrassen Balkenende telkens weer.

Mark Rutte en Geert Wilders

Deze twee mannen zijn zeker geen vrienden. Met Mars in Weegschaal (van Wilders) in ruime conjunctie (orb 
5º) met Mars in Schorpioen (van Rutte) is er sprake van competitie. Allebei willen ze de 'sterkste' zijn. Ze 
kunnen ook hun krachten bundelen en inzetten voor een gezamenlijk doel. De Zon in Waterman van Rutte 
driehoek Mars in Weegschaal van Wilders geeft wederzijds veel energie. Rutte's Mercurius in Vissen staat in 
oppositie met Zon/Venus/Pluto in Maagd van Wilders. Dit kan duiden op akelige conflicten. Op felle, 
venijnige debatten, waarbij met name Wilders probeert Rutte af te breken. 
Mercurius in Vissen van Rutte staat driehoek Wilders Neptunus in Schorpioen. Dit kan erop duiden dat 
Wilders Rutte inspireert. In de aanloop naar de verkiezingen heeft Rutte een enorme ruk naar rechts gemaakt. 
Het programma van de VVD is nu uitgesproken rechts. En Rutte werpt Wilders nu zelfs voor de voeten dat 
de PVV economisch gezien te links is. 
De Maan van Rutte staat conjunct Wilders Jupiter in Ram. Dit is een lekker aspect. Naast alle haat en nijd is 
er toch ook warmte tussen de twee. Helaas is de orb onbekend door gebrek aan een geboortetijd. De kracht 
van het aspect neemt uiteraard toe naar mate de orb kleiner is.

Mark Rutte en Jan Peter Balkenende

Deze twee mannen liggen elkaar redelijk. De Pluto-Zon oppositie kan duiden op machts-conflicten. 
Desalniettemin bieden onderstaande aspecten ook hoop op samenwerking. Over de hoofdzaken kunnen Rutte 
en Balkenende het waarschijnlijk wel eens worden, als het moet. De grote driehoek tussen Saturnus-Jupiter-
Neptunus van Rutte valt namelijk mooi samen met Uranus en Saturnus van Balkenende. De grote driehoek 
tussen de Zon van Rutte en Neptunus-Venus van Balkenende geeft de relatie warmte. 

Zitten we straks dan toch met een rechtse coalitie opgescheept? En zo ja, wie trekt dan de kar? Wie heeft de 
sterkste leiderschapskwaliteiten? Alle drie de heren hebben de Maan in Ram: Daarmee houden ze van 
aanpakken, van aanvallen, en ze hebben weinig geduld. Geen van de drie zal graag zijn autonomie opgeven 
en zich schikken naar de wensen van de ander. 

Jan Peter Balkenende
Balkenende heeft behoorlijke geldingsdrang. En inmiddels ervaring. Op zijn Leeuw Ascendant pronkt Jupiter 
(conjunct Pluto). Iemand met een sterke behoefte om zijn visie uit te dragen. Zijn christelijke achtergrond 
wordt mooi weergegeven door Neptunus op de IC. 
Balkenende heeft aangegeven dat hij alleen in de kamer terug komt als premier. Het is dus maar de vraag of 
we hem in de Tweede Kamer terug zullen zien na de zomer. Het CDA zakt hard weg in de peilingen. Toch 
acht ik de kans wel aanwezig. Zijn Uranus driehoek Saturnus ontvangt mooie transits op dit moment. 
Waarschijnlijk kan Balkenende op dit moment het land stabiliteit bieden. 



Uranus en Saturnus maken moeilijke aspecten naar zijn radix Venus. Deze kunnen duiden op de 
bezuinigingen die Balkenende zal moeten gaan doorvoeren als hij opnieuw gaat regeren. 
Lastig is dat Neptunus in deze periode een vierkant maakt met zijn radix Saturnus. Dat geeft het gevoel dat je 
aan het bouwen bent op drijfzand. Desillusie ligt daarbij op de loer. Dit kan liggen in de sfeer van 
coalitieonderhandelingen, die niet uitpakken zoals hij hoopt. Maar het kan ook betrekking hebben op de 
steeds verder weg zakkende economie en de moeilijkheden die daar mee gepaard gaan.

Transits voor Balkenende:

Saturnus transit sextiel radix Saturnus en radix Uranus
Uranus/Jupiter transit driehoek radix Saturnus en Uranus

Saturnus transit vierkant radix Venus 
Uranus/Jupiter vierkant radix Venus

Pluto transit inconjunct radix Mercurius (in 2011)

Neptunus trans driehoek radix Neptunus
Neptunus trans sextiel radix MC

Neptunus trans inconjunct radix Uranus
Neptunus trans vierkant radix Neptunus

De Noorder Maansknoop driehoek radix Zon

Geert Wilders
Geert Wilders heeft als leider sterke kaarten in handen. Zijn Zon maakt een zeer nauwe conjunctie met Pluto 
en Venus. Dit is een man met enorme geldingsdrang! Hij weet intuïtief wat er in het collectief speelt. Hij 
speelt handig in op de angst (Pluto) van de burger. Pluto geeft hem tevens een natuurlijk overwicht. En Venus 
geeft hem charisma. 
Als we kijken naar de transits op zijn radixhoroscoop, dan zien we Pluto transit vierkant zijn radix 
Mercurius. Dat verklaart wel zijn agressieve, vaak dreigende retoriek van dit moment. Door gebrek aan een 
geboortetijd weet ik niet de exacte positie van zijn Maan in Ram. Mogelijk staan Uranus/Jupiter weldra 
conjunct zijn Maan. Of maakt Saturnus binnenkort een oppositie met zijn Maan. En/of Pluto transit staat 
vierkant zijn radix Maan. Zeer waarschijnlijk maakt hij al deze transits door in 2010 en dat kan nog voor het 
nodige vuurwerk zorgen.
 
De Noorder Maansknoop maakt nu een driehoek met zijn Zon/Venus/Pluto. This is his moment...
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