
Samenvatting van de werkbijeenkomst op 12 nov. 2016 over de planeet 

Mars 

We zijn begonnen met wat beknopte informatie over wat er te vinden is in de 

geraadpleegd literatuur over de planeet Mars in al zijn aanzichten. 

Mythologie:  

Bij de Egyptenaren stond de god Seth voor Mars als de rode god der 

werkelijkheid. Men offerde aan Seth uit vrees.  

Bij de Grieken stond de god Ares voor Mars, als god van de oorlog en de 

heerser van de onderwereld, de verbreider van ziekte en dood. Hij werd gezien 

als een tiran. 

Bij de Romeinen was Mars de god van de oorlog maar ook van de landbouw, 

verbonden met vruchtbaarheid en groei. Mars vertegenwoordigde het principe 

waarop de Romeinse Republiek gevestigd was. Mars had twee metgezellen: 

Horus (eer) en Victus (deugd). Voor jezelf opkomen was voor de Romeinen 

eervol en deugdzaam. Achter jezelf staan en de moed bezitten om je ware aard 

te ontplooien en te respecteren.  

De planeet Mars wordt de rode planeet genoemd en heeft de grootte van de 

helft van de aarde. De afstand tot de zon bedraagt tussen de 208 - en 248 

miljoen km. De omlooptijd van Mars om de zon bedraagt 686 dagen. 

De planeet Mars staat voor:  vitaliteit, wilskracht, hartstocht, seksualiteit, 

technisch inzicht, agressie, onderscheiding, afscheiding en spierbeheersing. 

 De stand van de planeet Mars geeft aan:  

 Waar iemand achteraan jaagt en hoe hij dat doet. 

 Geeft informatie over hoe iemand zich wil onderscheiden van anderen. 

 De hoeveelheid daadkracht en initiatiefnemend vermogen die iemand 

heeft. 

 Geeft ook aan wat er in de ander gewaardeerd wordt als 

onderscheidend. 

 Geeft de drang aan tot zelfbevestiging. 

 Geeft uitdrukking aan het veld van werkzaamheid. 



De energie van Mars is goed noch slecht. Bijvoorbeeld: als vuur in een 

openhaard geeft het licht, hitte, warmte en kracht. Bevindt dit vuur zich op je 

houten vloer in huis dan is dat een catastrofe.  

De plaats van Mars in een sector geeft aan dat we door de zaken van dat 

levensgebied besef krijgen van onze macht, bestemming en identiteit. 

We hebben het allemaal nodig om constructieve uitingsmogelijkheden te 

vinden voor onze behoefte dingen meester te worden of vaardigheden te 

leren. De sector waarin Mars staat en de aspecten die Mars maakt geven aan 

op welk levensgebied dit verwezenlijkt wordt. 

De gezonde agressie van Mars helpt ons dat te worden waartoe we bestemd 

zijn en uit te groeien tot ons Ware Zelf. Het is een positieve drijfveer tot 

onderscheiding en onafhankelijkheid. 

Als Mars onderdrukt wordt uit angst voor het veeleisende zelf, dan wordt 

daarmee ook de gezonde agressie overboord gegooid en verliezen we het 

vermogen om voor ons zelf op te komen en te kiezen wat we willen. 

Sterk: Mars staat sterk in Schorpioen en in de 8e sector. Sterke, heftige, 

verborgen emoties, passie, hartstocht. 

Zwak: Mars staat zwak in Stier en in de 2e sector. Weinig initiatief, moeilijk op 

gang komen. Maar eenmaal op gang, stug en gestaag doorgaan met veel 

geduld. 

De planeet in Verheffing (verhoging)  betekent dat de planeet resoneert op 

een boventoon van dat teken = de geestelijke eigenschappen komen versterkt 

naar voren.  

Mars staat in verheffing in Steenbok. De techniek vindt haar hoogtepunt in het 

“het systeem”, de hoogste roem, erkenning voor de inspanning. 

De planeet in Val betekent dat de lagere, meest stoffelijke eigenschappen naar 

voren komen. Mars staat in val in Kreeft, in de zee van emoties verdwijnt de 

daadkracht. 

De planeet Mars staat voor het realiteits- of werkelijkheidsaspect aan de 

stofzijde. Werken in de stof geeft verandering. Mars wil de omgeving 



dienstbaar maken aan de uitbreiding van het ik. De +Mars wil verandering, 

actie naar buiten. Hier vindt afscheiding plaats doordat de omgeving zich 

afwendt. De -Mars wil verandering naar binnen, men wendt zichzelf af van de 

buitenwereld. 

De polariteit tussen Venus en Mars: Dit zijn twee tegengestelde aanzichten 

van hetzelfde. Mars drukt dat uit in de stof en Venus op geestelijk of ideëel 

vlak. De ene kracht roept de andere kracht op. Zij zijn radiërende, dus 

uitstralende planeten, gevoelsplaneten. 

Mars = stof in werkelijkheid. Projectie naar buiten in de stof geeft disharmonie. 

Venus = geest in werkelijkheid, harmonie als kracht van de geest. Deze werkt 

ordenend en scheppend uit op de stof. Het overwinnen van de natuurkrachten. 

Bij een goed aspect tussen Venus en Mars is er een praktische verwerking van 

schoonheid in de stof. Men leert zich te verbinden met de ander en de eigen 

geldingsdrang onder controle te houden. 

Spiegelwerking: Mars en Pluto zijn elkaars spiegelbeeld. Bij een aspect tussen 

deze twee vindt dit verband zijn uitwerking aan de individuele ich-kant. Hier 

werkt Pluto onbewust in Mars door en vergroot de werking van Mars. Pluto 

brengt de extremen naar voren dus het beste of slechtste van wat Mars te 

bieden heeft. Macht en dwang op menselijk niveau, maar ook initiërend en 

vernieuwend door vernietiging. 

Octaafwerking: Bij een aspect tussen Persefoné en Mars is er sprake van een 

octaafverband. Hier vindt een bewuste (door het middelpunt gaande) 

omkering plaats van de lagere (individuele) stofkant naar de hogere 

(collectieve) geestkant en omgekeerd. Deze lijnen geven de grootst mogelijke 

werking in iemand maar er moet wel een hecht subject aan de individuele kant 

zijn om deze krachten te dragen. Dus Mars bewust ingezet om kosmische, 

collectieve liefde uit te dragen! Daadkracht op geestelijk niveau. In iedere 

oprechte handeling trilt de onpersoonlijke liefde mee en dit kleurt de 

handeling. 

We hebben gezamenlijk naar de stand en de aspecten van Mars in een aantal 

horoscopen gekeken, o.a. naar de volgende: 



Eva Braun geboren op 06-02-1912 in München om 05u30 lokale tijd; de 

geliefde van Adolf Hitler.  

Haar Mars staat dubbel +  in Tweelingen in de 5e sector en maakt twee 

opposities, met Jupiter en Demeter. Deze opposities van Mars worden niet 

goed overbrugd naar de ascendant (in Steenbok). Persefoné en Mars maken 

een octaafverband. Gezien haar leven is zij nooit in staat geweest voor zichzelf 

op te komen. Haar verbinding met de buitenwereld loopt via een uitgaande 

conjunctie van Venus en een ingaand vierkant van de Maan in Libra in 9naar de 

ascendant. Zij heeft eerder in haar leven, uit jaloezie over de relaties van Hitler 

met andere vrouwen, een eind willen maken aan haar leven. Zij schoot zichzelf 

in 1932 in de hals. Deze poging mislukte. Haar relatie met Hitler kenmerkte zich 

door wachten in relatieve afzondering op de spaarzame momenten dat hij tijd 

voor haar had. In haar dagboek schreef zij: “Bij onze eerste ontmoeting zwoer 

ik je overal te volgen, zelfs tot in de dood. Jouw liefde is het enige waar ik voor 

leef.” 

Donald Trump geboren op 14-061946 in Queensbury NY, 43’22”NB en 

73’36”WL om 9u51 lokale tijd. Deze geboortetijd is ook te vinden op PARA 

Astro 

Zijn Mars staat in Leeuw in de 1e sector uitgaand conjunct ascendant in Leeuw. 

We gaan van die Mars meer zien in zijn presidentschap. Zijn horoscoop schijnt 

ook raakvlakken te hebben met de oprichtingshoroscoop van de VS. Daar is nog 

eens verder naar te kijken. 

Na de bijeenkomst werd duidelijk dat er nog een geboortetijd van Trump 

bestaat. Donateurs hebben op internet een afschrift gezien van de 

geboorteakte. Daar zou hij geboren zijn om 10u54. Deze tijd is ook te vinden op 

astro.com/astrodatabank. Kortom reden voor verder onderzoek! 

 

Johan Cruijff geboren op 25-04-1947 te Amsterdam om 13u10 lokale tijd. 

Zijn Mars staat in Ram in 8 uitgaand conjunct Vulcanus. Zijn manier van voetbal 

was aanvallend, wachtend op het juiste moment met veel spelinzicht. Mars 

maakt een goed aspect met Pluto (spiegelverband). Dit gaf hem een grote 

vitaliteit, men snapte niet hoe hij fysiek tot die kracht in staat was. Er is ook een 



octaafverband van Venus naar Pluto. Hij heeft zeker geprobeerd om zijn macht 

in te zetten ten gunste van de ontwikkeling van het voetbal en om de jeugd in 

achterstandsposities een kans te geven. 

Tot zover het verslag van een boeiende middag met dank aan alle inbreng! 
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Boek: Psychologische Astrologie door Th.J.J. Ram 

 

 

 


