
Wilders Houdt Van Balkenende, Rutte meer van Cohen (Mark Rutte)

Mark Rutte
Mark Rutte is naar mijn idee bovenal een pragmatisch idealist. Neptunus staat sterk in zijn 
horoscoop: In een vierkant met de Zon en als onderdeel van een mooie grote driehoek in de 
watertekens (Neptunus driehoek Jupiter driehoek Venus/Saturnus). 
Voor Mark Rutte zijn dit cruciale jaren. Net als voor Alexander Pechtold (1965), Femke Halsema 
(1966) en Agnes Kant (1967).  Alle vier zijn zij geboren onder een Uranus/Pluto - Saturnus 
oppositie. Sinds eind 2008 staan deze drie planeten voor het eerst sinds midden jaren '60 in een 
moeilijke constellatie met elkaar (in een t-vierkant). Ik denk dat het geen toeval is dat de helft van 
de huidige lijsttrekkers geboren is in de 'roaring sixties'. Zij 'kennen' de huidige energie het best en 
kunnen er het best mee omgaan. Wat het lastig maakt is dat de huidige Saturnus/Uranus oppositie 
precies samenvalt met hun radixplaneten: In 2009/2010 staan Rutte's radix Saturnus en Uranus 
transit opposiet zijn radix Uranus en Saturnus transit in Maagd/Vissen. Dit is geen gemakkelijk 
moment. Het is een tweesprong. Het is nu buigen of barsten, linksom of rechtsom. Het 'point of no 
return'. Agnes Kant koos ervoor om de politiek te verlaten. Ik ben benieuwd wat de keus van Rutte 
zal zijn: Een coalitie linksom of rechtsom? Doorgaan of stoppen? Weldra verschuiven Saturnus en 
Uranus naar de cardinale tekens Ram en Weegschaal. Ik ben ook benieuwd of Rutte dan nog steeds 
zo goed uit de verf komt. 

Uit de peilingen komt dat de VVD van Mark Rutte vrijwel onmisbaar is om een coalitie te vormen. 
Er wordt gesuggereerd dat Neelie Kroes misschien straks Rutte z'n plek in de regering zal in gaan 
nemen. Uit dit synastrie-onderzoek met de andere lijsttrekkers blijkt Rutte heel goed te liggen bij de 
andere lijsttrekkers. De horoscoop van Neelie Kroes heeft vrijwel geen raakpunten met de 
horoscopen van de overige lijsttrekkers. Het lijkt mij dus voor de VVD geen verstandig plan. Ik 
denk dat het Kroes meer moeite zal kosten om een mooie coalitie te vormen. 

Voorlopige conclusie
Het zal voor de VVD knap lastig worden om een werkbare coalitie te vormen. CDA/PVV zullen het 
wel met elkaar op een akkoordje kunnen gooien, vermoed ik. De synastrie tussen Balkenende en 
Wilders is daar mooi genoeg voor. Samenwerken met Wilders lijkt me voor Rutte erg lastig. 

Rutte, Pechtold en Cohen vormen een mooi team samen. Hier liggen de programma's van VVD, 
D'66 en PvdA juist weer erg ver uit elkaar. Wat zal uiteindelijk de doorslag geven?  
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