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Ritme	van	de	eclipsen	-	deel	III	
George	Bode	

Dit	is	het	derde	deel	van	een	vijfdelige	artikelenreeks	over	het	ritme	van	de	eclipsen,	waar-
bij	wordt	ingegaan	op	de	astrologie	van	eclipsen	en	de	ritmische	verschijnselen	hierin.	
Eclipshoroscopen,	met	daarin	de	zwartelichten-assen	en	het	knopenkruis,	zijn	van	grote	
waarde	voor	mundane	astrologie,	waarbij	beschouwing	plaatsvindt	van	ge-	beurtenissen	
en	ontwikkelingen	in	de	wereld.	Eclipshoroscopen	staan	niet	op	zichzelf.	Zij	zijn	onderdeel	
van	een	wijder	geheel.	In	deze	reeks	wordt	dit	nader	uitgelegd.

	

In	de	belangrijkste	ritmische	verschijnselen	binnen	het	geheel	van	de	eclipsen	blijkt	de	
snelheidsverhouding	 tussen	 de	 knopen-as	 en	 de	 niet-gecorrigeerde	 Zwarte	 Maan	 de	
hoofdrol	 te	spelen,	omdat	deze	vrijwel	precies	correleert	met	het	 ritme	 in	de	Sarosse-
ries.	Nemen	we	als	voorbeeld	de	conjunctie	van	de	Zwarte	Maan	met	de	noorderknoop.	
Vanaf	het	moment	dat	die	heeft	plaatsgevonden	verwijderen	de	twee	zich	per	jaar	vrij-
wel	 exact	60°	van	elkaar,	 dat	 is	 in	 zes	 jaar	360°,	wat	 inhoudt	dat	 er	 zes	 jaar	 later	op-
nieuw	een	samenstand	is	op	vrijwel	dezelfde	datum	van	het	jaar.	De	conjuncties	vallen	al	
decennialang	 in	 de	 eerste	 twintig	 dagen	 van	 september;	 je	 moet	 dus	 de	 Virgo-
nationaliteit	 hebben	 om	 hem	 vrij	 scherp	 te	 vangen	 en	 dat	 geldt	 al	 evenzeer	 voor	 de	
sextielen,	driehoeken	en	opposties	tussen	beide	punten.	Het	exacte	vierkant,	cq.	een	con-
junctie	van	de	Zwarte	Maan	met	Draak	of	Beest,	 is	al	decennia	 lang	gereserveerd	voor	
geboorten	in	de	eerste	twintig	dagen	van	Maart,	en	vereist	de	Vissen-identiteit.	En	wat	
de	half-	en	anderhalfvierkanten	betreft,	waarbij	de	ZwarteMaan-as	alle	vier	de	polen	van	
het	knopenkruis	aspecteert	en	dus	integratiepunten	van	het	knopenkruis	dekt,	die	val-
len	al	een	halve	eeuw	toe	aan	degenen	met	een	Boogschutter-	of	Tweelingenpaspoort.	

Even	terug	naar	het	begin.	360°	 in	zes	 jaar	maakt	1080°	(3x360°)	 in	18	 jaar	en	 inder-
daad	het	Sarosritme	is	18	jaar	en	10	à	11	dagen.	De	correlatie	die	ik	aangaf,	is	er	echter	
slechts	schijnbaar	want	aangezien	eclipsen	altijd	verbonden	zijn	met	de	knopen	worden	
zij	automatisch	onderdeel	van	het	60°-ritme.	In	feite	veroorzaakt	dit	ritme	de	periodici-
teit	 van	 18	 jaar	 en	 10	 à	 11	 dagen	 in	 de	 Sarosseries.	 Dit	 is	 uiterst	 essentieel	 want	 zo	
wordt	duidelijk	dat	het	ritme	in	de	verduisteringen	van	de	lichten	-	 	waarin	aarde,	zon	
en	maan	de	hoofdrollen	vertolken	-	vanuit	een	onzichtbare	achtergrond	door	de	kosmi-
sche	assen	wordt	geregisseerd;	in	een	volgend	deel	meer	hierover.	
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Nu	eerst	een	korte	blik	op	de	maaneclips	van	28-9-2015	(02.52	GMT),	met	name	om	te	
bekijken	hoe	het	Neptunus/Saturnusconflict	tussen	vrome	voornemens	en	harde	werke-
lijkheid	zich	daarin	manifesteert.	We	zien	nog	steeds	het	vierkant,	hoewel	wijd	 tussen	
7°42	Vissen	en	0°45	Boogschutter,	en	tevens	dat	de	MC/IC-as	rond	plekken	op	±	12°	OL,	
met	een	MC	rond	4°	Tweelingen,	het	scherpst	door	beide	planeten	met	resp.	een	vier-
kant	en	een	oppositie	worden	getroffen.	Naar	het	oosten	toe	neemt	de	invloed	van	het	
Neptunusvierkant	wat	toe,	naar	het		westen	die	van	de	saturnale	oppositie.	Logisch,	de	
chaos	komt	uit	 het	 oosten	 en	het	westen	moet	hem	maar	 concreet	 zien	op	 te	 vangen.	
Weer	staat	Berlijn	(13°20	OL)	in	het	brandpunt,	heel	duidelijk	want	in	principe	valt	het	
schandaal	 rond	 Volkswagen	 -	 giftige	 uitstoot	 (Neptunus)	 tegen	 de	 vastgelegde	 regels	
(Saturnus)	in	-	ook	onder	de	vleugels	van	het	vierkant.	Dit	illustreert	op	fraaie	wijze	dat	
een	bepaald	aspect	meer	dan	één	effect	heeft.	

Deze	maaneclips	speelt	dus	duidelijk	 in	op	de	situatie	van	de	zoneclips	van	20-3-2015	
(zie	deel	I).	Het	betreffende	vierkant	is	ingaand	en	toenemend	en	daar	Saturnus	in	zijn	
periode	van	hoge	snelheid	komt,	zal	er	al	snel	een	Nieuwe	Maan	zijn	die	met	haar	horo-
scoop	het	vierkant	zeer	exact	pakt.	Het	blijken	er	twee	te	zijn,	die	van	11	november	en	
11	december.	Dan	is	het	zaak	te	kijken	of	de	spanning	tussen	Saturnus	en	Neptunus	in	
deze	horoscopen	inslaat	in	de	hoofdsteden	waarbij	dat	in	de	horoscopen	van	de	maan-
eclips	het	geval	was,	wat	helaas	zo	is.	De	eerste	ligt	geconcentreerd	op	plekken	rond	22°	
OL,	MC	rond	6°	Vissen,	zo’n	beetje	de	 lijn	Athene,	Boedapest,	Warschau,	de	 tweede	op	
plekken	rond	7°	OL.,	MC	rond	8°	Boogschutter,	meer	onze	kant	op	dus.	Voorlopig	blijft	
het	dus	paniekvoetbal,	 zeker	 zo	omdat	 zoals	 in	deel	 I	 al	werd	aangestipt	de	 zoneclips	
met	het	scherptste	vierkant	nog	moet	komen,	nl.	die	van	1-9-2016,	en	waarbij	het	vier-
kant	tevens	de	eclips	zelf	pakt.	Ik	kom	daar	pas	in	een	volgend	artikel	op	terug	want	de	
genoemde	Nieuwe	Manen	zijn	in	alle	opzichten	de	moeite	van	een	uitgebreide	behande-
ling	waard,	vooral	die	van	11-12-2015.	Dat	 is	de	derde	 in	de	 lopende	eclipsperiode	en	
die	valt	altijd	in	de	buurt	van	de	Draak/Beest-as,	zij	het	in	dit	geval	met	een	wat	wijde	
orb		(7°38’).	Daar	staat	echter	tegenover	dat	deze	Nieuwe	Maan	wel	scherp	vierkant	de	
eclips	valt.	Dit	kenmerk	is	er	in	de	winterhelft	altijd	voor	de	derde	Nieuwe	Maan:	de	in	
die	periode	op	zijn	snelst	lopende	Zon	is	er	de	oorzaak	van.	Voorts	illustreren	genoemde	
Nieuwe	Manen	duidelijk	hoe	een	bepaalde	planeet,	 in	dit	geval	Mars,	een	verbindende	
schakel	kan	zijn	niet	alleen	in	hun	opeenvolging	maar	ook	in	verbinding	met	de	aan	hen	
voorafgaande	eclipsen.	
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Nieuwe	Maan	van	11-11-2015	(17.48	GMT)	

Twee	dagen	voor	de	aanslagen	 in	Parijs	kregen	we	een	Nieuwe	Maan	(19°01	Schorpi-
oen)	 te	 zien	die,	 naast	 het	 vrij	 exacte	 vierkant,	 er	 in	 elk	 geval	 vanwege	 een	bijzonder	
maar	lastiger	te	ontdekken	kenmerk	uitspringt.	Zij	staat	voor	het	trio	Parijs-Brussel(MC	
19°29	Waterman)-Amsterdam	vierkant	 op	MC	 en	 IC,	 en	 de	 componenten	 van	Nieuwe	
Maan,	Maan	en	Zon,	heersen	bovendien	over	de	tekens	op	MC	en	IC.*	Dit	komt	natuurlijk	
met	enige	regelmaat	voor,	maar	valt	veelal	niet	op	land	en	dat	het	nu	juist	de	‘hoofdstad’	
van	de	EU	betreft,	is	hoogst	opvallend.	Daarnaast	springt	in	de	horoscopen	voor	Green-
wich	en	Parijs	het	vrij	 scherpe	anderhalfvierkant	van	Mars	 (29°18’	Maagd)	op	het	MC	
naar	voren,	met	orbs	van	resp.	0°47’	en	3°08’.	Dit	is	iets	wat	normaliter	op	het	tweede	
plan	speelt	doch	er	zijn	vier	redenen	om	het	aspect	naar	voren	te	halen.	(1)	Nauwe	con-
junctie	(orb	1°02’)	tussen	deze	planeet	en	de	noorderknoop,.essentieel	onderdeel	van	de	
eclipsen.	(2)	Het	vrij	scherpe	halfvierkant	van	Mars	(in	Maagd)	op	Mercurius,	heer	I	 in	
Schorpioen,	 in	 receptie	dus!	 	 (3)	Deze	 stamt	uit	de	maaneclips	van	28-9-2015:	Green-
wich	en	Parijs	hebben	beide	Mars	vrijwel	exact	conjunct	de	ascendant,	de	eerste	vanuit	
huis	I,	de	tweede	vanuit	huis	XII.	 (4)	Hier	als	bron	de	zoneclips	van	13-9-2015	met	de	
ascendanten	voor	beide	steden	in	resp.	1°44’	en	3°29’	Weegschaal	waar	Mars	op	11	no-
vember	al	flink	op	weg	naartoe	is	maar	er	voor	Greenwich	op	13	november	nog	een	dik-
ke	graad	voor	staat.	Ligt	het	dan	voor	Greenwich	en	Londen	misschien	scherper	als	voor	
Parijs?	

Zo	op	het	eerste	gezicht	wel	maar	bij	combinatie	van	de	genoemde	verschijnselen	niet,	
want	het	hierboven	genoemde	trio	en	duo	hebben	een	stad	gemeen:	Parijs.	Ik	noem	dit	
het	 ‘stapel-effect’,	 een	effect	dat	voortduurt	 tot	de	bekende	druppel	de	nog	bekendere	
emmer	doet	overlopen.	Naar	een	abstracter	niveau	vertaald:	geen	enkel	feit	is	het	gevolg	
van	slechts	één	oorzaak,	wat	het	werken	met	eclipsen	tot	een	hels	karwei	maakt	waar-
door	het	de	 astrologie	 tot	 op	heden	aan	voldoende	mankracht	 ontbreekt.	 Journalisten	
lossen	het	eenvoudiger	op:	Frankrijk,	en	met	name	Parijs,	is	voor	IS	de	poel	des	verderfs,	
een	al	eeuwenlang	opgebouwd	imago	door	de	 in	de	Franse	cultuur	algemeen	geaccep-
teerde	splitsing	tussen	enerzijds	gezin	en	het	belang	op	lange	termijn	en	anderzijds	lief-
de	en	erotiek,	wat	uitmondde	in	een	brede	variatie	van	seksuele	handelingen.	Is	soixan-
te-neuf	niet	ook	een	Nederlands	woord?	

Maar	hoe	moeten	we	 tegen	de	harmonische	aspecten	aankijken,	die	behoorlijk	promi-
nent	 in	 de	 horoscoop	 aanwezig	 zijn?	 Allereerst	 is	 daar	 Uranus	met	 een	 vrijwel	 exact	
sextiel	 (orb	5’)	op	de	midhemel	van	Parijs	 en	een	wat	wijder	 sextiel	 op	de	ascendant,	
met	tegenover	zich	de	gecorrigeerde	Zwarte	Maan	(19°01’	Weegschaal)	in	een	scherpe	
driehoek	(orb	55’)	op	de	ascendant	en	een	wat	wijdere	op	de	midhemel.	Wat	het	laatste	
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betreft	moet	er	echter	rekening	mee	worden	gehouden	dat	ook	harmonische	aspecten	
van	 de	 kosmische	 assen	 in	 eerste	 instantie	 een	 zeer	 negatief	 effect	 kunnen	 hebben.	
Neem	maar	9/11,	de	aanslag	op	de	Twin	Towers	in	New	York,	met	precies	op	die	dag	de	
niet-gecorrigeerde	Zwarte	Maan	(2°18	Kreeft)	driehoek	de	noorderknoop	(2°18	Vissen)!	
De	assen	corrigeren	soms	namelijk	voorgaande	nalatigheid	of	nonchalance	waardoor	te	
veel	is	afgeweken	van	wat	men	de	absolute	structuur	zou	kunnen	noemen.	

Aangaande	de	sextielen	van	Uranus,	principe	van	het	onvoorspelbare,	kan	worden	aan-
gevoerd	dat	de	 schade	veel	groter	had	kunnen	zijn	als	de	 terroristen	niet	was	verhin-
derd	het	voetbalstadion	binnen	te	gaan.	En	om	terug	te	komen	op	die	nalatigheid,	even	
wat	licht	op	de	positie	van	Vulcanus	in	de	horoscoop,	die	ik	vanwege	zijn	hypotheische	
positie	gewoonlijk	buiten	beschouwing	laat	in	de	interpretatie	van	de	eclipshoroscopen	
en	die	van	Nieuwe	en	Volle	Manen.	Vulcanus,	die	het	principe	van	de	coördinatie	verte-
genwoordigt	en	daarmee	qua	betekenis	het	dichtst	bij	die	van	de	kosmische	assen	komt,	
prijkt	pontificaal	op	de	ascendant	van	Brussel	met	een	orb	van	slechts	een	halve	graad.	
De	coördinatie	van	de	aanpak	van	radicale	moslims	is	er	misschien	sinds	13/11	behoor-
lijk	op	vooruitgegaan,	maar	zoals	we	in	verband	met	België	dadelijk	zullen	zien,	er	zijn	
nog	rare	tot	blunders	leidende	gaten.	Maar	ja,	als	Brussel	werkelijk	de	hoofdstad	van	Eu-
ropa	is,	dan	ligt	er	op	het	bordje	van	de	EU	een	coördinatieprobleem	waarvoor	men	daar	
absoluut	de	capabele	mensen	mist	-	de	ego’s	zijn	te	groot	-	om	het	op	te	lossen.	

Nieuwe	Maan	van	11-12-2015	(10.30	GMT)	

Door	de	Parijse	aanslagen	die	vooral	voor	het	westen	van	Europa,	zoals	uit	de	vorige	pa-
ragraaf	bleek,	in	een	sterk	martiale	NM-periode	vielen,	kwam	het	vraagstuk	van	de	im-
migratie,	 zeker	 in	de	media,	even	op	het	 tweede	plan.	Tegen	het	begin	van	de	huidige		
NM-periode	op	11	december	was	het	echter	al	duidelijk	terug	voor	het	voetlicht,	nu	ge-
combineerd	met	de	aanslagen	door	aanhangers	van	de	 Islam.	Denk	aan	de	uitspraken	
van	de	hoogst	scorende	republikeinse	kandidaat	voor	het	Amerikaanse	presidentschap	
Donald	Trump	die	islamieten	de	toegang	tot	de	VS	volledig	wil	ontzeggen,	overigens	be-
hoorlijk	 in	 lijn	met	 exact	MC-90°-eclips	 in	 de	 horoscoop	 van	Washington.	 En	 aan	 het	
proces	tegen	Marine	Le	Pen	vanwege	het	vergelijken	van	de	islam	met	het	fascisme,	ove-
rigens	een	uitspraak	van	enkele	 jaren	geleden,	waarin	het	net	na	11/12	 tot	vrijspraak	
kwam	en	de	stijgende	ontevredenheid	onder	de	Fransen	om	het	 ‘cordon	sanitaire’	dat	
vooral	door	de	socialisten	om	haar	partij	wordt	gelegd	nu	het	Front	National	de	grootste	
is	geworden.	Ook	de	aanvallen	op	vluchtelingenkampen	in	Duitsland	horen	in	dit	rijtje	
thuis,	 evenals	de	grenssluiting	 in	Macedonië	en	 in	ons	 land	de	 rellen	 in	Oranje,	Steen-
bergen	en	Geldermalsen	vanwege	het	over	de	hoofden	van	de	bevolking	heen	willen	ves-
tigen	van	kampen	voor	asielzoekers.	
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Het	trio	Parijs-Brussel-Amsterdam	is	inmiddels	door	toevoeging	van	Bern	en	Kopenha-
gen	uitgegroeid	tot	een	kwintet.	Kopenhagen	heeft	Saturnus	in	huis	X	conjunct	de	mid-
hemel	(orb	0°18’)	het	scherpst	en	en	evenzo	Bern	wat	Neptunus	vanuit	huis	I	vierkant	
erop	betreft.	De	ascendanten	van	het	vijftal	variëren	van	2°25’	Waterman	voor	Amster-
dam	 tot	 13°28	 voor	 Bern,	 de	midhemels	 van	 1°46’	 Boogschutter	 voor	 Parijs	 tot	 9°06	
voor	Kopenhagen.	Aangezien	Waterman	op	het	noordelijk	halfrond	een	snel	rijzend	te-
ken	 is,	ontstaat	er	opnieuw	een	scherpe	splitsing	 tussen	het	westen	en	het	oosten	van	
Europa.	De	eerste	groep	heeft	Waterman	op	de	ascendant,	de	tweede	Vissen,	met	als	uit-
zondering	Moskou	waar	hij	zich	al	in	14°35	Ram	bevindt.	vergezeld	van	een	MC	in	4°31	
Steenbok,	 terwijl	 alle	 andere	 Europese	 landen	 Boogschutter	 op	 het	MC	 hebben.	Maar	
ook	 in	het	westen,	met	 	Priapus	als	heer	 I,	glipt	Mars	weer	naar	binnen:	vanuit	16°52’	
Weegschaal	maakt	hij	een	oppositie	met	de	niet-gecorrigerde	Priapus	in	12°03’	Ram,	die	
bovendien	conjunct	Uranus	in	16°39	Ram	staat.	

Doch	eerst	even	terug	naar	het	kwintet,	dat	er	uitspringt	via	Saturnus	 in	Boogschutter	
en	in	huis	X	vierkant	Neptunus,	dat	betekent	heer	X	in	huis	I,	bekrachtigd	door	een	halve	
receptie,	want	Saturnus	bevindt	zich	in	een	van	de	tekens	van	Neptunus.	Niet	best	voor	
de	regeringen	in	die	landen,	want	huis	X	is	de	staat,	cq.	de	overheid	en	de	regering,	en	
huis	 I	betreft	mundaan	altijd	de	actuele	situatie	zoals	die	door	besluiten	en	regels	van	
hogerhand	in	het	verleden	zijn	vorm	heeft	gekregen,	terwijl	huis	IV	de	al	of	niet	geuite	
reacties	van	het	volk	daarop	vertegenwoordigt.	In	Zwitserland	worden	in	Geneve	twee	
handlangers	 van	 de	 aanslagen	 in	 Parijs	 gearresteerd	 en	 op	 17/12	 wordt	 een	 joodse	
school	in	Zürich	gesloten	en	streng	bewaakt	vanwege	verdachte	mensen	en	auto’s	in	de	
omgeving	 ervan,	 typisch	 neptuniaans.	 Denemarken	 creëert	 algemene	 reuring	 binnen	
Europa	omdat	de	regering	juwelen	en	geld	boven	de	400	euro	wil	afnemen	van	asielzoe-
kers	om	zo	de	opvang	betaalbaar	te	houden,	een	duidelijk	saturnale	maatregel.	In	Frank-
rijk	wordt	Marine	Le	Pen	twee	dagen	na	haar	vrijspraak	opnieuw	door	de	regering	on-
der	vuur	genomen	met	het	verwijt	dat	zij	het	publieke	debat	opstookt;		ze	heeft	namelijk	
foto’s	van	onthoofdingen	door	IS	getweet	uit	woede	op	een	journalist	die	de	vergelijking	
had	getrokken	tussen	haar	partij	en	IS.	

In	België	blijkt	dat	Abdeslam,	de	nog	voortvluchtige	verdachte	van	de	Parijse	aanslagen,	
door	bestaande	regels	(Saturnus)	-	er	mogen	geen	huiszoekingen	worden	gedaan	tussen	
21.00	en	05.00	uur	-	en	laks	optreden	(Neptunus)	van	de	politie,	die	pas	om	10.00	uur	
was	binnengevallen,	op	het	laatste	nippertje	heeft	kunnen	ontkomen,	mede	dankzij	een	
rond	dat	moment	aan	de	gang	zijnde	verhuizing	in	hetzelfde	pand.	Hij	zou	verborgen	in	
een	meubelstuk	naar	buiten	zijn	gesmokkeld	-	een	leuke	scene	voor	een	komische	gang-
sterfilm.	 Laksheid	 op	 grotere	 schaal	 komt	 een	week	 later	 aan	 het	 licht.	 Het	 blijkt	 dat	
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twee	 van	de	Parijse	 terroristen	 zonder	degelijke	 controle	 door	de	Grieken	naar	Parijs	
hebben	 kunnen	 doorreizen	 via	 valse	 Syrische	 paspoorten	 waarvan	 de	 blanco	 versies	
door	IS	waren	gestolen.	 In	principe	heeft	dit	te	maken	met	de	buitengrens	van	Europa	
met,	zo	men	wil,	mogelijk	Brussel	als	voorlopige	hoofdstad.	Een	bevestiging	daarvan	zou	
kunnen	zijn	dat	de	Engelse	premier	Cameron	op	17/12	in	Brussel	zijn	vier	hervormings-
eisen	 aan	 de	 EU	 presenteert,	 o.a.	 dat	 EU-burgers	 pas	 na	 vier	 jaar	 verblijf	 in	 zijn	 land	
recht	 hebben	op	 een	uitkering	 en	de	nationale	parlementen	 een	 rode	kaart	 tegen	EU-
wetten	moeten	 krijgen	 -	 twee	 lonten	 aan	 de	 Brexit-bom	 onder	 de	 Europese	 eenheid.	
Maar	 zoals	 gewoonlijk	 is	 het	 persbericht	 van	 de	 Europese	 commissie,	 algemeen	 be-
schouwd	als	de	“Europese	regering”,	optimistisch	van	sfeer	en	zijn	er	“duizenden	moge-
lijkheden	om	met	Londen	 tot	een	vergelijk	 te	komen”,	 een	 in	hoge	mate	neptuniaanse	
benadering.	Vreemd	toch,	duizend	opties	in	een	zaak	die	rond	midden	februari	moet	zijn	
afgerond	en	een	directe	reden	om	hierna	ook	de	volgende	NM-hosocoop	onder	de	loep	
te	nemen.	

Ook	in	Nederland	ligt	de	regering	diezelfde	dag,	zij	het	anders	gekleurd,	onder	vuur.	Het	
Teevendebat	 eindigt	 in	 een	 motie	 van	 afkeuring,	 die	 weliswaar	 niet	 de	 meerderheid	
haalt	maar	een	onuitwisbare	smet	werpt	op	Rutte-II.	Dit	 laat	zien	hoe	er	onder	de	ge-
meenschappelijke	noemer	van	 ‘regeringen	 in	de	knel’	per	 land	verschillende	oorzaken	
kunnen	zijn.	De	17/12	die	driemaal	naar	voren	komt,	is	inderdaad	een	belangrijke	dag	
want	dan	maakt	de	actuele	gecorrigeerde	Zwarte	Maan	het	scherpe	halfvierkant	met	Sa-
turnus	 in	de	NM-horoscoop	vol,	m.a.w.	de	uniciteit	van	het	probleem	kan	de	oplossing	
ervan	dwarsbomen,	en	de	Maan	staat	die	dag	vierkant	op	de	eclips,	vooral	van	belang	
voor	de	landen	met	Waterman	op	de	ascendant.	Op	die	dag	zijn	ook	buiten	het	westen	
van	 Europa	 opvallende	 startpunten	 van	 problemen	 te	 signaleren.	 Daaruit	 pik	 ik	 als	
voorbeeld	Polen:	de	recent	gekozen	regering	benoemt	vijf	rechters	in	het	Constitutione-
le	Hof	die	duidelijk	regeringsgezind	zijn	en	perkt	tegelijktijd	de	macht	ervan	in.	Als	ge-
volg	regelmatig	optredende	grote	demonstraties	tegen	de	regering	en	nadat	de	Senaat	er	
binnen	een	week	mee	heeft	 ingestemd	een	boze	brief	van	Frans	Timmermans,	die	na-
tuurlijk	elke	kans	om	op	de	voorgrond	te	treden	niet	wil	missen.	Belangrijker	is	echter	
dat	daarmee	ook	hierin	Brussel	weer	aan	bod	komt.	De	horoscoop	van	Warschau	geeft	
daar	helder	uitsluitsel	over:	(1)	de	Nieuwe	Maan	staat	exact	conjunct	de	Midhemel,	(2)	
Neptunus,	heer	I/IX/X,	is	in	huis	I	conjunct	de	ascendant,	(3)	Saturnus	mikt	vanuit	huis	
IX	 (rechtspraak)	een	vierkant	op	zowel	de	ascendant	als	Neptunus.	De	 inmenging	van	
het	Saturnus/Neptunus-vierkant	doet	vermoeden	dat	de	Polen	water	bij	de	wijn	zullen	
moeten	doen,	maar	dit	zeker	niet	op	korte	termijn.	
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Op	de	achtergrond	speelt	in	de	gegeven	voorbeelden	natuurlijk	ook	de	al	genoemde	in-
vloed	van	Mars	mee.	De	agressiviteit	in	het	Teevendebat	-	Mars	heer	IX	in	VIII	conjunct	
de	niet-gecorrigeerde	Zwarte	Maan,	heer	VII	-	loog	er	niet	om	en	elders	manifesteert	de	
planeet	zich	duidelijk	in	de	vaak	onbehouwen	invallen	van	de	politie	die	niets	opleveren.	
Maar	waar	is	die	Marsinvloed	nu	op	zijn	sterkst.	De	aandachtige	lezer	heeft	het	vermoe-
delijk	al	twee	alinea’s	eerder	ontdekt,	in	Moskou,	waar	hij	als	heer	I	en	heer	VIII	in	huis	
VII	(diplomatie)	scherp	oppositie	de	ascendant	staat.	

Stap	voor	stap	verscherpt	Poetin	de	frictie	met	Turkije	vanwege	de	neergehaalde	straal-
jager.	Op	17/12	in	zijn	jaarlijks	belangrijkste	optreden	voor	de	pers	gaat	hij	echt	over	de	
schreef,	bijna	hilarisch	als	het	niet	zo	ernstig	was:	de	Turken	zouden	de	Russische	straal-
fager	hebben	neergehaald	om	“de	VS	op	een	bepaalde	plek	te	likken”	en	Donald	Trump	
wordt	bewierookt	met	“flamboyant”,	“intelligent”	en	“erg	getalenteerd”	-	twee	knuppels	
in	twee	hoenderhokken.	En	dit,	terwiijl	zijn	minister	van	Buitenlandse	Zaken	Lavrov	op	
dezelfde	dag	 in	New	York	bij	diplomatieke	besprekimgen	bereid	blijkt	 te	zijn	Assad	 te	
laten	vallen	als	dat	goed	is	voor	de	vrede.	Wispelturig	gedrag	geheel	in	lijn	met	de	dis-
continuïteit	van	Uranus	 in	 I	 conjunct	ascendant	en	 in	de	zone	van	Priapus,	meester	 in	
het	 afdraaien	 van	 riedels.	 Met	 Mars	 in	 Weegschaal	 en	 huis	 VII	 conjunct	 de	 niet-
gecorrigeerde	 Zwarte	Maan,	 heer	 X	 voor	 zowel	Moskou	 als	Ankara,	wordt	 het	 een	di-
plomatiek	 steekspel	 zonder	 winnaars	 maar	 bijzonder	 gevaarlijk	 voor	 de	 omstanders.	
Gelukkig	maakt	noch	Mars	noch	Uranus	de	oppositie	vol!	Maar,	al	met	al,	genoeg	explo-
sief	materiaal	om	verder	te	kijken	want	wie	neemt	in	de	volgende	NM-periode	het	Mars-
stokje	over	van	Rusland?	

Nieuwe	Maan	van	10-1-2016	(01.32	GMT)	

Een	wonderlijke	 toevalligheid?	Want	het	stokje	wordt	het	scherpst	overgenomen	door	
Brussel	met	 ascendant	 in	2°50’	 en	Mars	 in	3°32’	 Schorpioen.	Ook	de	ascendanten	van	
Amsterdam	en	Parijs	 liggen	dicht	bij	deze	planeet,	 in	 resp.	2°36’	 en	2°10’,	waarbij	het	
bovendien	opvallend	is	dat	Mars	net	na	deze	Nieuwe	Maan	vierkant	de	ascendant	van	de	
vorige	Parijse	NM-horoscoop	loopt,	dus	circa	een	 jaar	na	de	aanslag	op	Charlie	Hebdo,		
genoeg	zijn	voor	het	afkondigen	van	het	hoogste	dreigingsniveau.	Als	in	het	westen	van	
Europa	het	begin	van	het	traag	rijzende	teken	Schorpioen	op	de	ascendant	staat,	houdt	
dat	voor	heel	Europa	-	uigezonderd	Engeland,	Ierland	en	Portugal	-	hetzelfde	ascendant-
teken	in,	en	ja,	zelfs	Turkije	doet	mee	met	29°20’	Schorpioen	op	de	ascendant.	Dat	wor-
den	dus	in	elk	geval	felle	reacties	op	Poetin	en	veel	rumoer	in	Brussel	over	uiteraard	het	
asielbeleid	maar	 ook	 inzake	 de	 dreigende	 Britse	 exit,	 want	 de	 onderhandelingen	met	
Cameron	moeten	 tijdens	deze	NM-periode	 tot	 resultaat	 leiden.	 Londen	met	 ascendant	
29°32	Weegschaal,	en	dus	profiterend	van	Venus-120°-MC	en	-0°-Saturnus,	staat	er	dui-
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delijk	sterker	voor	in	de	onderhandelingen	en	indien	de	hypothetische	stand	van	Perse-
phone	in	28°	Waterman	juist	is,	komt	daar	nog	een	flinke	schep	bovenop.	

Wat	betreft	de	midhemel	is	er	binnen	Europa	een	duidelijke	splitsing:	tot	en	met	de	lijn	
Warschau-Tirana	valt	hij	in	Leeuw,	ten	oosten	daarvan	in	Maagd.	Met	de	Nieuwe	Maan,	
en	dus	ook	de	Zon,	in	19°13’	Steenbok	conjunct	Pluto	en	vierkant	op	zowel	Uranus	als	de	
niet-gecorrigeerde	Zwarte	Maan	belooft	dat	geen	soepele	start	van	2016	voor	de	rege-
ringen	van	de	Leeuwlanden.	Daar	zal	de	driehoek	van	Jupiter	op	de	Zon	weinig	aan	ver-
zachten.	Maar	 ook	de	 oostelijke	 landen	 zijn	 lang	niet	 schotvrij	met	Mercurius,	 heer	X,	
vierkant	 Mars	 en	 halfvierkant	 de	 Venus/Satrunusconjunctie,	 die	 voor	 o.a.	 Moskou	 en	
Ankara	in	huis	I	valt,		en	bovendien	voor	Ankara	onder	de	heerschappij	van	Mars	komt.	
Tevens	is	Mercurius	retrograde,	wat	normaal	gesproken	vertraging	oplevert,	die	echter	
een	 rare	 wending	 kan	 nemen	 omdat	 Mercurius	 precies	 in	 zijn	 conjunctie	 met	 Pluto	
(26/1	t/m	30/1)	weer	direct	gaat	lopen	-	dagen	om	in	de	gaten	te	houden.	

Maar	 er	 is	nog	meer	differentiatie	mogelijk	binnen	die	 ascendantencluster	 in	 Schorpi-
oen.	Zo	verschijnt	het	al	meermalen	genoemde	 trio	Parijs-Brussel-Amsterdam,	met	dit	
keer	Madrid	op	de	treeplank,	opnieuw	als	afwijkend:	bij	hen	is	Mars	namelijk	ook	heer	II	
en	bij	de	andere	Europese	landen	niet.	De	combinatie	van	huizen	I	en	II	geeft	altijd	aan,	
zeker	 indien	Marsgekleurd,	dat	er	actie	moet	worden	ondernomen.	Voor	Madrid	 is	dit	
wel	heel	duidelijk	gezien	de	uittslag	van	de	landelijke	verkiezingen	op	20/12.	Voor	het	
eerst	 sinds	 het	 invoeren	 van	 de	 democratie	 in	 1975	moet	 er	 een	 coalitie	worden	 ge-
vormd	en	daar	heeft	men	geen	enkele	ervaring	mee	want	de	vier	decennia	voordien	was	
het	land	een	dictatuur	onder	generaal	Franco.	Men	acht	de	kans	groot	dat	alle	pogingen	
mislukken	en	er	over	enkele	maanden	opnieuw	verkiezingen	komen.	Om	daar	iets	over	
te	kunnen	zeggen	moet	men	 terug	naar	beide	eclipsen	uit	 september,	maar	dat	 laat	 ik	
voorlopig	over	aan	de	lezer.	

Hetzelfde	kan	worden	gedaan	met	huis	VI.	Er	is	een	grote	groep	met	Ram	op	de	cusp	van	
huis	 VI,	waaroner	 uiteraard	 Spanje,	 die	 zich	 uitstrekt	 van	 Ierland	 tot	 opnieuw	 de	 lijn	
Warschau/Tirana.	Ten	oosten	daarvan	verschuift	de	invloed	van	Mars	terug	van	huis	VI	
naar	huis	V	en	rond	de	genoemde	lijn	is	er	een	klein	groepje	met	Mars	als	heer	van	de	
huizen	V	en	VI	met	onder	meer	Hongarije	en	Finland.	Eerstgenoemde	land	is	interessant	
vanwege	het	daar	geplaatste	hek;	het	zou	voorlopig	wel	eens	de	meest	adequate	oplos-
sing	kunnen	blijken	te	zijn,	want	ook	inzake	het	beheersen	van	de	vluchtelingenstroom	
ontbreekt	het	Brussel	aan	capabele	mensen.	In	dit	opzicht		zullen	de	landen	met	II/VI	of	
enkel	VI,	en	zeker	het	eerste	ploegje,	juist	flink	aan	de	bak	moeten	om	niet	door	de	mand	
te	vallen.	
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Die	bijzondere	‘rode’	maan		van	28/9/2015	

De	maximaal	grote	maan	rond	de	maaneclips	van	28/9	haalde	met	gemak	de	pers.	Ook	
dit	is	een	ritmisch	verschijnsel,	gedurende	decennia	terugkerend	in	steeds	dezelfde	Sa-
rosserie.	De	oorzaak	erachter	is	dat	de	eclips	optreedt	terwijl	de	Maan	conjunct	Priapus	
staat,	dus	op	zijn	kortste	afstand	van	de	aarde.	Dit	verschijnsel	is	tegenwoordig	een	ke-
merk	van	de	serie	N-18	waarvan	hieronder	een	overzicht;	bij	 ‘ZM(nc)>Ecl.’	geeft	de	 ‘+’	
aan	dat	de	eclipsgraad	voorbij	de	Zwarte	Maan	ligt,	de	‘-’	dat	hij	erachter	staat,	en	in	de	
dubbele	 tekenaanduidingen	 erbij	 betreft	 het	 eerste	 teken	 de	 positie	 van	 de	 Zon,	 het	
tweede	de	positie	van	de	Maan.	

N-18	(type	1)	 Eclipsgraad	 Nkp	 ZM(nc)	 ZM(c)	 ZM(nc)>Ecl.	
26-08-1961	 03°13	Ma/Vi	 26°47	Le	 22°53	Le	 25°33	Le	 +	10°20	
06-09-1979	 13°50	Ma/Vi	 08°05	Ma	 06°31	Ma	 08°21	Ma	 +	07°19	
16-09-1997	 24°31	Ma/Vi	 19°25	Ma	 20°09	Ma	 21°11	Ma	 +	04°22	
28-09-2015	 04°40	We/Ra	 00°38	We	 03°46	We	 03°46	We	 +	00°54	
08-10-2033	 16°05	We/Ra	 11°56	We	 17°24	We	 17°24	We	 –	01°19	

	

De	eclips	uit	2015	heeft	de	nauwste	samenstand	en	de	tabel	toont	verder	dat	er	na	2033	
via	de	drievoudige	conjunctie	zeker	nog	twee	behoorlijk	‘rode	manen’	zullen	volgen.	

*	U	zult	eraan	moeten	wennen,	maar	Saturnus	en	Uranus	zijn	geen	tekenheersers	meer.	
Zwarte	 Maan	 en	 Zon	 heersen	 over	 Steenbok,	 Maan	 en	 Priapus	 over	 Waterman.	 Zie	
Handboek	Astrologie.	
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