
Job Cohen en Mark Rutte: Een paarse coalitie? 

Na het ‘formuleren van breekpunten’ lijkt een Paarse coalitie verder weg dan ooit. De 
partijprogramma’s van de PvdA en de VVD staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar geldt dat ook 
voor de lijsttrekkers Rutte en Cohen?
Als we kijken naar de posities van de Zon, dan zien we een mooie sextiel tussen de Zon van Rutte 
in Waterman en en de Zon van Cohen in Weegschaal. Zo’n sextiel kan leiden tot vriendschap en 
wederzijds welbevinden. Mark Rutte heeft met de Zon in Waterman, een pragmatische kijk op de 
wereld. Weegschaal Cohen is sterk gericht op harmonisch samenwerken. Dit sextiel geeft hoop: 
Een  paarse coalitie is niet uitgesloten! Verdere ondersteuning daarvoor vinden we in een driehoek 
van het stellium (Venus/Asc/Cheiron/Mercurius/Jupiter) van Job in Schorpioen met het stellium 
(Mercurius/Venus/Cheiron/Saturnus) van Rutte in Vissen. Mooi ook is de driehoek tussen Jupiter in 
Kreeft (Rutte) en Jupiter in Schorpioen (Cohen). Dit kan helpen om hun, nu uiteenlopende, visie op 
elkaar af te stemmen.

Uranus (v. Cohen) staat driehoek Zon (v. Rutte). Dit is ook mooi: Cohen inspireert Rutte.

Jammer wel is het vierkant tussen Neptunus in de horoscoop van Rutte en Saturnus/MC in de 
horoscoop van Cohen. Dit kan erop duiden dat de eventuele samenwerking in teleurstelling 
uitmondt.



Alexander Pechtold
Paars is natuurlijk een uitvinding van D66. Een Paarse coalitie zonder D’66 is ondenkbaar. 
Inhoudelijk bevindt D’66 zich halverwege de VVD en de PvdA. Misschien kan D’66 opnieuw de 
verbindende schakel zijn tussen VVD en PvdA. Misschien wel aangevuld met GroenLinks?

Lijstrekker  Alexander Pechtold van D’66, matcht eigenlijk goed met alle andere lijsttrekkers. 
Maar met name met Mark Rutte en Job Cohen: Pechtold’s Zon in Boogschutter maakt een mooie 
sextiel met de Zon van Cohen in Weegschaal en de Zon van Rutte in Waterman! En er zijn meer 
mooie aspecten! Zoals o.a. een Jupiter driehoek Zon in de synastrie met Rutte, en een Saturnus 
driehoek  Venus en de ASC van Cohen. Ja, er zijn wat dat betreft wel degelijk kansen voor paars!

 Ook met Halsema en Balkenende heeft Pechtold een hele behoorlijke synastrie.
Het voorstel van het CDA voor een progressieve coalitie met CDA, GroenLinks, de VVD en D’66 
lijkt me op basis van de horoscopen van de lijsttrekkers niet onmogelijk. In een tijd waarin we het 
onverwachte kunnen verwachten is het misschien zelfs een reële optie. Maar de coalitie VVD, 
D’66, PvdA, (GroenLinks) lijkt me op basis van de ‘chemie’ tussen de lijsttrekkers waarschijnlijker.
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