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1.
Ten Geleide
De t weede editie van Jaarboek Sym-

bolon, dat uit t wee delen bestaat: een
fascinerend historisch onderzoek dat
leidde tot de ontdekking van de oer-

horoscoop van het beurswezen, een

horoscoop die ongelooflijk duidelijk alle

valkuilen en risico’s van aandelenbeurzen weerspiegelt, en waar we binnen
anderhalve Saturnusronde van zijn

bestaan alle moderne speculatiemoge-

lijkheden al zien ontstaan. Alleen is de
oorzaak van het ontstaan doorgaans

niet fraai: hebzucht, wraak en andere
schaduwmotieven spelen al in een
vroeg stadium een rol.

De oer-horoscoop van de aandelenbeurs stamt
uit 1602, en heeft al meer dan anderhalve Plutoronde door de dierenriem meegemaakt. Ja, de
beurscrisis van 2008 kwam in progressie en
transit in deze horoscoop duidelijk naar voren.
De horoscoop is nog steeds volop levend en
verhelderend voor de huidige tijd. Want onze
tijd is bijzonder. Niet alleen raakt de aankomende drievoudige conjunctie van Jupiter,
Saturnus en Pluto een aantal markante punten
in de oer-horoscoop van het beurswezen volop;
er is nog meer aan de hand. Want de fase waarin
we nu qua Pluto transit zitten, is dezelfde als die
van een grote financiële crisis van 1772, en een

fase die de aanzet vormde tot de Amerikaanse
Vrijheidsoorlog. Bovendien begon in deze fase
de ‘veenbrand’ van ongenoegen in Frankrijk,
wat in een later stadium is uitgemond in de
Franse Revolutie.
In het eerste deel van dit jaarboek duiken we de
geschiedenis in, gaan we de oer-horoscoop van
het beurswezen onderzoeken, gaan we kijken
naar wat er gebeurde en met welke progressies
en transits dat gepaard is gegaan, om daaruit
conclusies te kunnen trekken voor onze tijd. En
we gaan kijken wat we kunnen verwachten in de
komende jaren.
Het tweede deel van het jaarboek is psychologisch. Astrologie is een machtige taal. Een
symbolentaal die je met heel veel verschillende
gebieden en stromingen kunt verbinden. Net als
in de psychologie kent ook de astrologie talloze
stromingen en evenzovele nadrukken. Maar al
die gebieden waar we de hemel mee verbinden
zijn gebieden die door mensen geobserveerd
en/of geconstrueerd zijn, en dat brengt ons onherroepelijk bij de vraag: „Hoe is de astroloog
zélf eigenlijk verbonden met de astrologie?”
Wat ziet hij er in, welke waarde heeft het voor
hem en hoe gaat hij er mee om?
En dat heeft weer alles te maken met onze complexen en mate van onze psychische volwassenheid. Het zijn de jod-verhoudingen tussen
de huizen die ons verhelderende informatie
verschaffen over valkuilen en verkeerde verwachtingen. Als we die goed begrijpen, kunnen
we zowel onszelf als situaties met anderen beter
doorgronden, én een betere astroloog worden.
En dus nemen we een diepe duik in die jodverhoudingen en dynamieken: confronterend,
leerzaam en helend.
Ik heb met ontzettend veel plezier aan dit jaarboek gewerkt; en ik hoop dat het jou net zo veel
leesplezier zal opleveren!
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