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VOORWOORD
Dit boek is geschreven voor iedereen die zijn voordeel wil doen met het
inzicht dat de astrologie biedt en die meer te weten wil komen over de
manier waarop deze uitgebreide, gecompliceerde en bijzonder ver
strekkende wetenschap ingrijpt in zijn dagelijkse leven. Mijn hoop is dat je
tijdens het lezen van dit boek enkele van de mogelijkheden zult ontdekken
die de kennis van de astrologie biedt en dat het je belangstelling voor dit
fascinerende terrein zal aanwakkeren. Ik beschouw je als mijn persoonlijke
cliënt. Door je zonnehoroscoop te bestuderen, verkrijg ik inzicht in wat
zich allemaal afspeelt in je leven – wat je gevoelens zijn en wat je nastreeft
– en de uitdagingen waarvoor je je gesteld ziet. Vervolgens tracht ik mij op
deze zaken te richten. Je kunt dit boek dan ook bijna beschouwen als een
consult bij jouw persoonlijke astroloog!
Ik richt mij tot je zoals ik mij tot een cliënt zou richten. Om die reden is
in de gedeelten over elk afzonderlijk sterrenbeeld een persoonlijke
proﬁelschets opgenomen, evenals een overzicht van de ontwikkelingen
voor 2021, en uitgebreide voorspellingen van maand tot maand. Ik heb
alles in het werk gesteld om de dingen zo eenvoudig mogelijk weer te
geven, opdat je er zoveel mogelijk aan hebt. Ik heb zelfs een hoofdstuk
opgenomen met een verklarende woordenlijst van de astrologische
terminologie. De persoonlijkheidsschetsen zullen je helpen een beter
begrip te krijgen van je eigen karakter en dat van de mensen in je omgeving.
Met deze kennis in de hand zul je zowel anderen als jezelf ruimdenkend
tegemoet kunnen treden. Want als er al wetten gelden in het universum,
dan is de belangrijkste wel de wet die stelt dat wij mensen eerlijk moeten
zijn tegenover onszelf. De hoofdstukjes met de persoonlijkheidsschetsen
zijn bedoeld om ‘zelfacceptatie’ en ‘liefde voor jezelf ’ te kweken. Zonder
deze eigenschappen is het – op zijn zachtst gezegd – heel moeilijk anderen
te accepteren en liefde voor hen op te brengen.
Als je door het lezen van dit boek jezelf beter kunt accepteren en begrijpen,
is het in zijn opzet geslaagd. Maar de astrologie biedt meer praktische
toepassingen in het dagelijkse leven. Het toont de tendensen die jouw
leven en dat van anderen beheersen.
Door het lezen van dit boek zul je leren begrijpen dat de kosmische
stromingen je leven weliswaar niet als een dwingende kracht beheersen,
maar dat ze wel een stuwende kracht vormen die je een bepaalde richting
op drijft. De ‘Horoscoop voor 2021’ en de ‘Maandelijkse horoscopen voor
2021’ zijn bedoeld als gids die je door de bewegingen van de planeten en
hun invloeden heen loodst. Met deze hulp kun je zelf je leven beter in de
hand houden en de gewenste richting op gaan, waarbij je de invloeden van
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het komende jaar zoveel mogelijk in je voordeel laat werken. De
voorspellingen bevatten speciﬁeke adviezen over onderwerpen als
gezondheid, liefde, geldzaken, gezin en persoonlijke groei – gebieden dus
die ons allemaal het meest interesseren. Wanneer een collega, kind of
echtgenoot op een bepaald moment ongewoon humeurig of agressief is,
kun je de voorspellingen voor die maand erop nalezen om te zien hoe dat
komt. Met deze kennis zul je je toleranter en met meer begrip voor anderen
kunnen opstellen.
Een van de vele nuttige onderdelen van dit boek is het deel over de ‘beste
en de meest gespannen dagen’, dat voorafgaat aan de voorspellingen voor
elke afzonderlijke maand. Dit deel helpt je bij het indelen van je agenda en
het regelen van je plannen voor die maand, opdat je de kosmische
stromingen in je voordeel kunt laten werken. Als je probeert belangrijke
afspraken en bezigheden te plannen op je beste dagen, de dagen waarop je
je sterk voelt en de planeten je gunstig gezind zijn, dan kun je meer
bereiken met minder inspanning. Ook worden je kansen op succes
aanzienlijk groter. Ook moet je voorkomen op je meest gespannen dagen
belangrijke afspraken te maken en ingrijpende beslissingen te nemen,
omdat belangrijke planeten in je horoscoop op die dagen retrograde lopen
(zich in een schijnbaar achterwaartse baan bevinden in de dierenriem).
Het onderdeel met ‘voornaamste ontwikkelingen’ voor je sterrenbeeld
geeft een opsomming van die dagen waarop je levenskracht sterk of juist
zwak is, waarop de relatie met collega’s of gezinsleden wat stroever verloopt
of wat meer inspanning vergt van jouw kant. Het onderdeel ‘in vogelvlucht’
van je persoonlijkheidsschets biedt informatie over de edelstenen, kleuren,
geuren, behoeften, goede eigenschappen en andere zaken die voor jou
persoonlijk van belang zijn. Je kunt met deze kennis meer energie opdoen
en je creativiteit en algeheel gevoel van welzijn verbeteren door er op een
creatieve manier mee om te gaan. Bijvoorbeeld door bepaalde geuren,
kleuren of edelstenen te dragen die bij je sterrenbeeld passen, door je huis
in die kleuren in te richten, of zelfs door je kleuren in je fantasie te
visualiseren voordat je gaat slapen.
Ik hoop oprecht dat Jouw persoonlijke horoscoop voor 2021 de kwaliteit van
je leven zal verbeteren en het leven makkelijker voor je zal maken. Dat deze
horoscoop als een lichtend pad naar je toekomst kan die
nen,
onduidelijkheden zal wegnemen en je beter bewust zal maken van jouw
persoonlijke band met het universum. Astrologie is, wanneer ze op de
juiste wijze wordt gehanteerd en met verstand gebruikt, een fantastisch
hulpmiddel om jezelf, de mensen om je heen en de gebeurtenissen in je
leven beter te leren begrijpen. Bedenk echter wel dat wat je met dit inzicht
doet – het uiteindelijke resultaat – geheel in jouw handen ligt.
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ASTROLOGISCHE TERMINOLOGIE
Ascendant
Wij ervaren een cyclus van dag en nacht doordat de aarde om zijn as draait
en het komt door deze draaiende beweging dat de zon, de maan en de
planeten op lijken te komen en onder lijken te gaan. De dierenriem vormt
rond de aarde een denkbeeldige gordel (in spirituele termen een uiterst
reële gordel). Door de draaibeweging van de aarde lijken de verschillende
tekens van de dierenriem voor de toeschouwer op te komen achter de
horizon. Gedurende die periode van vierentwintig uur komt elk teken van
de dierenriem op een bepaald punt voorbij. Het teken dat op een bepaald
punt aan de horizon verschijnt, wordt ascendant genoemd of het rijzende
teken. De ascendant is het teken dat het zelfbeeld van iemand, zijn concept
van lichaam en persoonlijkheid aangeeft – het persoonlijke ego in
tegenstelling tot het spirituele ego, dat aangeduid wordt door iemands
zonneteken.

Aspecten
Met het woord aspect wordt de hoek bedoeld waaronder twee planeten
zich verhouden, de manier waarop de ene planeet de andere stimuleert of
beïnvloedt. Wanneer een planeet een harmonieus aspect (verbinding)
maakt met een andere planeet, heeft deze de neiging de kracht van die
andere planeet op een positieve manier te versterken. Wanneer een planeet
een gespannen aspect maakt met een andere planeet, is de stimulatie
gespannen en stroef, waardoor verstoringen ontstaan in de normale invloed
van die planeet.

Astrologische kruisen
Alle twaalf tekens worden onderverdeeld in drie astrologische kruisen: het
hoofdkruis, het vaste kruis en het beweeglijke kruis.
Het hoofdkruis is gebaseerd op activiteit en ondernemingslust. Mensen die
zijn geboren onder hoofdtekens (Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok),
zijn goed in het opzetten van nieuwe projecten.
Vaste kwaliteiten zijn stabiliteit, volharding, doorzettingsvermogen en
perfectionisme. Mensen die zijn geboren onder vaste tekens (Stier, Leeuw,
Schorpioen en Waterman), zijn echte doorzetters. Als ze ergens aan
beginnen, maken ze het ook af.
Beweeglijke kwaliteiten zijn aanpassingsvermogen, ﬂexibiliteit en even
wichtigheid. Mensen die zijn geboren onder beweeglijke tekens (Twee
lingen, Maagd, Boogschutter en Vissen), zijn creatief, alleen niet altijd op
een praktische manier.
Voorwoord » 9
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Buiten de grens
De planeten lopen door onze dierenriem onder verschillende hoeken ten
opzichte van de hemel-evenaar (als we een denkbeeldige lijn doortrekken
vanaf de evenaar van onze aarde tot in het universum, krijgen we de hemelevenaar). De zon – de meest overheersende en krachtigste invloed van het
zonnestelsel – wordt door astrologen als norm gehanteerd. De zon staat
nooit verder dan zo’n 23 graden ten noorden of ten zuiden van deze hemelevenaar. Tijdens de winterzonnewende bereikt de zon het meest zuidelijke
punt van zijn baan (declinatie) en tijdens de zomerzonnewende bereikt hij
het meest noordelijke punt. Wanneer een planeet deze zonnegrens
overschrijdt – en dat doen planeten soms – heet het dat hij ‘buiten de
grens’ is. Dit betekent dat de planeet op vreemd terrein komt – buiten de
grenzen die de zon, de heerser van het zonnestelsel, aangeeft. De planeet
die zich in deze situatie bevindt, krijgt meer overwicht en macht, waardoor
hij een belangrijke factor wordt bij voorspellingen.

Directe beweging
Wanneer de planeten vooruit door de dierenriem lopen – zoals ze meestal
doen – noemt men dat ‘direct’.

Huizen
Er zijn twaalf tekens van de dierenriem en twaalf horoscoophuizen. De
twaalf tekens zijn karaktertypes en manieren waarop de invloed van een
bepaalde planeet tot uitdrukking komt. De huizen geven aan ‘waar’ je in je
leven kunt verwachten dat deze invloed zich kenbaar zal maken. Elk huis
staat in verbinding met een bepaald levensterrein (zie de onderstaande
lijst). Een huis kan op verschillende manieren krachtig en belangrijk – een
krachtshuis – worden: wanneer het de zon, de maan of de heerser van je
horoscoop bevat, wanneer het meer dan één planeet bevat, of wanneer de
heerser van het huis onder ongebruikelijke invloed staat van andere
planeten.
»
»
»
»
»

Eerste huis van lichaam en zelfbeeld
Tweede huis van geld en bezit
Derde huis van communicatie
Vierde huis van huis en gezinsleven
Vijfde huis van vermaak, amusement, creativiteit, speculaties en
liefdesaffaires
» Zesde huis van gezondheid en werk
» Zevende huis van liefde, romantiek, huwelijk en samenwonen
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» Achtste huis van verwijdering, transformatie, confrontatie en het geld
van anderen
» Negende huis van reizen, onderwijs, religie en ﬁlosoﬁe
» Tiende huis van carrière
» Elfde huis van vrienden, groepsactiviteiten en diepe verlangens
» Twaalfde huis van spirituele wijsheid en liefdadigheid

Karma
Karma is de wet van oorzaak en gevolg die alle verschijnselen beheerst. De
situatie waarin wij ons bevinden, is het directe gevolg van ons karma – wat
wij in het verleden hebben gedaan of hebben nagelaten. Het universum is
zo uitgebalanceerd dat elke onevenwichtigheid onmiddellijk corrigerende
krachten in werking stelt – het karma.

Kortetermijnplaneten
Dit zijn de snellopende planeten: de maan (die slechts tweeënhalve dag in
een bepaald teken staat), Mercurius (twintig tot dertig dagen), de zon
(dertig dagen), Venus (ongeveer een maand) en Mars (ongeveer twee
maanden). Aangezien deze planeten zo snel door een teken lopen, hebben
ze meestal ook een invloed die maar kort aanhoudt. Zij zijn verantwoordelijk
voor de acute tendensen van dag tot dag in een horoscoop.

Langetermijnplaneten
De planeten die er lang over doen om door een teken te lopen, worden
beschouwd als langetermijnplaneten. Deze planeten zijn Jupiter (die onge
veer een jaar lang in één bepaald teken staat), Saturnus (die tweeënhalf jaar
in één teken staat), Uranus (zeven jaar), Neptunus (veertien jaar) en Pluto
(vijftien tot dertig jaar). Ze geven de tendensen op de lange termijn aan op
een bepaald levensterrein en zijn dus belangrijk wanneer astrologen
voorspellingen doen over ontwikkelingen op de lange termijn. Aangezien
deze planeten zo lang in één teken blijven staan, zijn er perioden in het jaar
waarin de kortetermijnplaneten zich bij hen voegen en de invloed van een
bepaald huis activeren of intensiveren.

Maanfasen
Na de volle maan lijkt de maan te slinken (zo komt het tenminste bij ons
op aarde over). Hij wordt steeds kleiner, totdat hij voor het blote oog
praktisch onzichtbaar wordt – ten tijde van de volgende nieuwe maan.
Deze periode heet de afnemende-maanfase of de afnemende maan.
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Na de nieuwe maan wordt de maan weer geleidelijk aan groter (vanaf de
aarde gezien), totdat hij zijn maximale grootte heeft bereikt en het weer
volle maan is. Deze periode heet de wassende-maanfase of wassende maan.

Radix
Radix betekent letterlijk ‘oorsprong’. In de astrologie wordt deze term
gebruikt om het onderscheid aan te geven tussen de stand van de planeten
ten tijde van de geboorte (radix) en de transiterende (of actuele) planeten.
Zo verwijst de geboortezon naar waar de zon stond op het moment van
geboorte, terwijl de transiterende zon verwijst naar de actuele stand van de
zon op een bepaald moment – meestal komt dit niet overeen met de stand
van de radix of geboortezon.

Retrograde
De planeten beschrijven in verschillende snelheden een baan om de zon.
Mercurius en Venus lopen veel sneller dan de aarde, terwijl Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto veel trager lopen. Er zijn dus
momenten waarop de planeten ten opzichte van de aarde achteruit lijken
te lopen. In werkelijkheid gaan ze altijd voorwaarts, maar ten opzichte van
het punt waar wij ons bevinden, op aarde, lopen ze schijnbaar gedurende
enige tijd achteruit door de dierenriem. Dit wordt een ‘retrograde’
beweging genoemd en vaak zien we dan dat de invloed die een bepaalde
planeet doorgaans uitoefent, zwakker wordt.

Transits
Transits verwijzen naar de bewegingen van de planeten op een bepaald mo
ment. Astrologen gebruiken de term om onderscheid te maken tussen een
radix of geboorteplaneet en zijn actuele beweging door de sterrenhemel.
Als ten tijde van je geboorte, bijvoorbeeld, Saturnus in het teken van Kreeft
stond in het achtste huis, maar nu door je derde huis loopt, zegt men dat
hij door je derde huis ‘transiteert’. Transits vormen een zeer belangrijk
hulpmiddel bij het voorspellen van tendensen.
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I
PERSOONLIJKHEIDSSCHETSEN
PER STERRENBEELD EN
HOROSCOPEN VOOR 2021
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Ram - Aries
21 maart t/m 20 april
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Persoonlijkheidsschets
» De Ram in vogelvlucht
» Element vuur » Heersende planeet Mars » Carrièreplaneet
Saturnus » Liefdesplaneet Venus » Geldplaneet Venus » Huis-enhaardplaneet de maan » Geluksplaneet Jupiter » Kleuren rood,
karmozijnrood, scharlakenrood » Kleuren die liefde, romantiek en
sociale harmonie bevorderen groen, jade » Kleur die het vermogen
bevordert inkomsten te genereren groen » Edelsteen amethist »
Metalen ijzer, staal » Geur kamperfoelie » Kruis hoofdkruis (= activiteit)
» Belangrijkste eigenschap voor evenwichtigheid voorzichtigheid »
Beste eigenschappen lichamelijke energie in overvloed, moed, eerlijkheid,
onafhankelijkheid » Je hebt het meest behoefte aan actie »
Eigenschappen om voor op te passen haast, onbezonnenheid, agressie,
onbesuisdheid » Tekens waarmee je over het algemeen het meest
gemeen hebt Leeuw, Boogschutter » Tekens waarmee je over het
algemeen het minst gemeen hebt Kreeft, Weegschaal, Steenbok » Teken
dat je het best kan helpen bij je carrière Steenbok » Teken waarvan
je hulp kunt verwachten op emotioneel gebied Kreeft » Teken
waarvan je hulp kunt verwachten op ﬁnancieel gebied Stier »
Beste teken voor huwelijk en/of relaties Weegschaal » Teken dat je
het best kan helpen bij creatieve projecten Leeuw » Teken waarmee
je het meest kunt lachen Leeuw » Tekens waaraan je in spiritueel
opzicht het meest hebt Boogschutter, Vissen » Beste dag van de week
dinsdag
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Karakterschets
van de Ram

D

e Ram is van de hele dierenriem wel de meest
ondernemende per
soonlijkheid. Rammen
hebben een sterke dadendrang, zozeer zelfs
dat het bijna een verslaving is. Mensen die de
Ram niet echt begrijpen zouden hem
misschien ook omschrijven als iemand die
verslaafd is aan actie. In werkelijkheid is ‘actie’
de essentie van de Ram-psychologie – hoe
doelbewuster en gerichter de actie is, des te beter. Als we er even over
nadenken, is dat de meest ideale psychologische structuur voor een strijder,
een pionier, een atleet of een manager.
Rammen zitten vol ondernemingslust en in hun ijver en gedrevenheid
verliezen ze vaak uit het oog wat de consequenties van hun daden voor
henzelf en anderen zijn. Zeker, ze proberen wel diplomatiek en tactvol te
zijn, maar dat is iets wat ze niet gemakkelijk afgaat. Wanneer ze het wel
proberen, hebben ze het gevoel hypocriet bezig te zijn. Het is voor hen zelfs
moeilijk om de gedachtegang te volgen van een diplomaat, van iemand die
overeenstemming probeert te bereiken, van een directielid. Zulke mensen
moeten eindeloos vergaderen, bespre
ken, praten en onderhandelen –
allemaal zaken die verloren tijd lijken als er nog zoveel te doen is – zoveel
werkelijk belangrijke prestaties te verrichten.
Een Ram kan, als het hem of haar duidelijk wordt uitgelegd, wel
begrijpen dat gesprekken en onderhandelingen – sociale interactie –
uiteindelijk leiden tot betere en effectievere daden. Het is interessant te
zien dat een Ram zelden kwaadaardig of rancuneus is – zelfs wanneer hij
ten strijde trekt. Rammen vechten zonder haatgevoelens te hebben voor
Ram » 17
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hun tegenstanders. Voor hen is het allemaal een blijmoedig spel, een
groot avontuur.
De meeste mensen zullen, wanneer zij zich voor een probleem gesteld zien,
zeggen: ‘Goed, laten we er eens rustig over nadenken, laten we de situatie
eens in ons opnemen.’ Maar de Ram niet. De Ram denkt in zo’n geval:
hieraan moet iets worden gedaan. Aan de slag. Natuurlijk biedt geen van
beide benaderingswijzen een totale oplossing. Soms moet er inderdaad iets
worden gedaan en soms moet er rustig over worden nagedacht. Maar de
Ram heeft de neiging meteen tot actie over te gaan.
Actie en nadenken zijn uitgangspunten die radicaal van elkaar verschillen.
Fysieke activiteit is gebruikmaken van brute kracht. Nadenken en de zaken
overwegen vereisen dat iemand geen kracht gebruikt, maar dat hij helemaal
stil wordt vanbinnen. Voor een atleet is het niet goed zijn volgende
beweging te overwegen; dat zou zijn reﬂex vertragen. Een atleet moet
instinctief en direct handelen. En dat is de manier waarop Rammen zich
hun hele leven meestal gedragen. Rammen zijn snelle, instinctieve beslissers
en zij zetten hun beslissingen vaak onmiddellijk om in daden. Wanneer ze
een scherpe, accurate intuïtie bezitten, zijn hun daden machtig en
succesvol. Wanneer hun intuïtie de plank misslaat, kunnen hun daden
rampzalige gevolgen hebben.
Maar denk niet dat een Ram zich hierdoor uit het veld laat slaan. Net zoals
een goede strijder weet dat hij verwondingen kan oplopen in het heetst van
de strijd, realiseert een Ram zich ook – ergens diep vanbinnen – dat iemand
die trouw is aan zichzelf, zich ook blootstelt aan een rampje of twee. Het
hoort allemaal bij het spel. Een Ram voelt zich sterk genoeg om zich door
elke storm heen te slaan.
Er zijn vele intellectuele Rammen: een Ram kan een machtige, creatieve
denker zijn. Maar zelfs op dit terrein hebben ze de neiging pioniers te zijn
– openhartig en eerlijk tot op het bot. Dit soort Rammen heeft de neiging
hun verlangen naar fysieke strijd te verheffen (of te veredelen) tot
intellectuele, geestelijke strijd. En dan zijn ze echt heel machtig.
Over het algemeen hebben Rammen zoveel vertrouwen in zichzelf dat
anderen er nog iets van kunnen leren. Hun diepgeworteld zelfvertrouwen
helpt hen door de moeilijkste situaties heen. Door hun moed en
zelfvertrouwen zijn ze geboren leiders. Ze geven leiding op een manier die
meer gebaseerd is op het geven van het goede voorbeeld, dan op het
werkelijk heersen over anderen.

Geldzaken
Rammen zijn vaak uitstekende aannemers of makelaars in onroerend goed.
Geld op zich is voor hen niet zo belangrijk als andere dingen – actie,
18 » Ram
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avontuur, sport en dergelijke zaken. Ze worden gemotiveerd door de
behoefte hun partners te steunen en het gevoel te hebben dat hun partners
respect voor hen hebben. Geld als middel om plezier te bereiken, is wel een
belangrijke motivatie. Rammen functioneren het best als ze een eigen zaak
hebben of als ze de leiding hebben over een eigen afdeling binnen een
groot bedrijf. Hoe minder orders ze van bovenaf moeten opvolgen, hoe
beter. Bovendien functioneren ze beter ‘in het veld’ dan achter een bureau.
Rammen zijn harde werkers en ze hebben een enorm doorzettings
vermogen; ze zijn bijvoorbeeld in staat veel te verdienen door zich fysiek
geweldig in te spannen en zo bergen werk te verzetten.
Venus is de planeet die hun geldzaken regeert, wat betekent dat Rammen
meer sociale vaardigheden moeten ontwikkelen om maximaal te kunnen
verdienen. Gewoon je werk doen – waar de Ram in uitblinkt – is niet
genoeg om in ﬁnanciële zin te slagen in het leven. Hij heeft de medewerking
van anderen nodig en die moet hij voor zich zien te winnen. Klanten en
collega’s moeten op hun gemak worden gesteld. Er moeten heel wat
mensen worden gepaaid voordat je succes kunt hebben. Wanneer een Ram
zich deze vaardigheden eigen maakt – of iemand inhuurt om het voor hem
te doen – kent zijn ﬁnanciële potentieel geen grenzen.

Carrière en publiek aanzien
Je zou denken dat zo’n pionierstype de sociale en politieke maatschap
pelijke conventies wel zou willen doorbreken, maar dat is niet het geval bij
mensen die onder het teken Aries zijn geboren. Het zijn pioniers binnen de
grenzen van de sociale normen en wetten, in die zin dat ze binnen een
bestaande tak van industrie liever een eigen zaak op zouden zetten dan
voor iemand anders werken.
Steenbok staat op de piek van het tiende huis (van carrière) van de zonne
horoscoop van de Ram. Saturnus is de planeet die regeert over werk en
ambities. Hieruit kunnen we een aantal belangwekkende feiten opmaken
over het karakter van de Ram. Om te beginnen toont het aan dat Rammen
op professioneel gebied pas volledig tot hun recht kunnen komen als ze zich
een aantal vaardigheden eigen maken die in feite niet helemaal stroken met
hun aard. Ze moeten beter leren organiseren en ordenen. Ze moeten oog
leren krijgen voor details en vooruit leren denken over afzonderlijke projecten
en hun hele carrière. De Ram laat alle anderen ver achter zich wanneer het
aankomt op doelstellingen op de korte termijn, maar een carrière is nu
eenmaal iets wat zich uitstrekt over een lange termijn, iets wat we mettertijd
moeten opbouwen. Het is eenvoudigweg niet ‘snel af te handelen’.
Sommige Rammen hebben moeite een project tot het einde toe vol te
houden. Aangezien ze zich snel gaan vervelen en voortdurend nieuwe
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avonturen najagen, geven ze er de voorkeur aan oude projecten of taken
over te dragen aan iemand anders, zodat ze zelf weer met iets nieuws
kunnen beginnen. Die Rammen die leren de jacht op nieuwe zaken uit te
stellen totdat de oude zijn afgerond, zullen goed slagen in hun carrière en
in hun werk.
Over het algemeen houden Rammen ervan op hun merites beoordeeld te
worden door de maatschappij; ze willen worden beoordeeld op hun
werkelijke, feitelijke prestaties. Als ze hun reputatie hebben verkregen
doordat de zaken zijn ‘opgeblazen’, geeft hun dat een hypocriet gevoel.

Liefde en relaties
In relaties en in het huwelijk stellen Rammen zich een beetje passief,
beminnelijk, tactvol en diplomatiek op – hierin tonen ze juist wél die
sociale vaardigheden die ze op andere gebieden soms missen. Onze partners
vertegenwoordigen altijd een verborgen deel van onszelf – een deel dat we
zelf niet tot uitdrukking kunnen brengen.
Rammen kunnen vaak op een strijdlustige manier achter iets aan gaan wat
ze leuk vinden. Ze hebben de neiging zich een beetje onbezonnen in een
relatie of een huwelijk te storten, vooral wanneer zowel Venus als de zon in
Ram stond ten tijde van hun geboorte. Als een Ram je aardig vindt, zal hij
of zij zich niet makkelijk bij een afwijzing kunnen neerleggen; er zullen
vele pogingen worden ondernomen je in te palmen.
Hoewel Rammen in relaties onuitstaanbaar kunnen zijn – vooral wanneer
hun partner hen niet begrijpt – zijn ze nooit moedwillig onaardig of
boosaardig. Ze zijn alleen zo onafhankelijk en zeker van zichzelf dat ze het
bijna niet kunnen begrijpen als iemand er anders over denkt. Een Ram
heeft dan ook een partner nodig die over grote hoeveelheden tact beschikt.
En als we de pluspunten bekijken, zien we dat de Ram eerlijk is, iemand
op wie je kunt bouwen, iemand van wie je altijd weet wat je aan hem hebt.
Wat hij of zij mist aan tact, wordt goedgemaakt door zijn of haar integriteit.

Gezin en huiselijk leven
De Ram is natuurlijk degene die het gezin regeert – hij is De Baas. De
mannelijke Ram heeft de neiging huiselijke taken te delegeren naar de
vrouw. De vrouwelijke Ram verlangt absolute zeggenschap over het hele
kippenhok. Beiden zijn doorgaans handige klussers, houden van grote
gezinnen en geloven heilig in het belang van het gezin. Een Ram is een
familiemens, hoewel dat niet wil zeggen dat hij of zij veel tijd thuis
doorbrengt. Rammen trekken er meestal liever op uit. Voor iemand die zo
strijdlustig en weerbarstig van aard is, kan de Ram verrassend zachtaardig
en lief doen, en zich zelfs kwetsbaar opstellen tegenover zijn kinderen en
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partner. Het teken Kreeft, dat door de maan wordt geregeerd, staat op het
hoogtepunt van zijn vierde zonnehuis, van huis en haard. Wanneer de
maan een gunstig aspect maakt – met positieve invloeden – in de
geboortehoroscoop, zal de Ram teder zijn voor zijn familie en zal hij
behoefte hebben aan een gezin waarin hij zich veilig en geborgen kan
voelen. Rammen vinden het heerlijk thuis te komen na een lange dag op
de strijdvelden van het leven. Thuis willen ze worden opgevangen in de
armen van hun allesbegrijpende partner en de onvoorwaardelijke liefde en
steun ontvangen van hun gezin. De Ram vindt dat er al genoeg wordt
‘gestreden’ in de wereld – en hij of zij vindt het ook heerlijk daaraan mee
te doen. Maar wanneer de Ram thuiskomt, zijn veiligheid en geborgenheid
het allerbelangrijkste.

HOROSCOOP VOOR 2021
Voornaamste ontwikkelingen
2020 was een flinke verbetering ten opzichte van 2018 en 2019. 2021
wordt zelfs nog beter dan 2020. Twee langetermijnplaneten, Saturnus en
Jupiter, vormden een stressvolle positie ten opzichte van jou en zijn nu
vertrokken. Je algemene gezondheid en energiepeil zijn dit jaar sterk
verbeterd. En met meer energie komt er meer succes.
Slechts een langetermijnplaneet, Pluto, vormt een stressvolle positie ten
opzichte van jou. En dat duurt nu al jaren. Inmiddels heb je geleerd hoe je
om moet gaan met de uitdagingen waar hij je voor stelt. Het wijst erop dat
je mogelijk veel met de dood en doodskwesties te maken krijgt; misschien
ook met operaties en bijna-doodervaringen. Bazen, ouders of ouderfiguren
lijken daarbij betrokken te zijn, of anders mensen die met je carrière te
maken hebben.
Twee langetermijnplaneten, Saturnus en Jupiter, staan dit jaar in je elfde
huis van vrienden. Daarom zien vriendschappen er bitterzoet uit. Aan de
ene kant maak je nieuwe en belangrijke vrienden – van het gelukkige soort
– en aan de andere kant zijn er teleurstellingen over huidige vrienden. Je
lijkt op twee gedachten te hinken als het op vrienden aankomt. Een deel
van jou wil de vriendschappen beperken, terwijl een ander deel van jou dit
terrein wil uitbreiden. Hierover later meer.
Spiritualiteit is al jaren belangrijk in je leven. Neptunus staat al vele jaren
in je twaalfde huis en blijft daar ook nog een paar jaar staan. Dit jaar maakt
Jupiter echter een uitstapje naar je twaalfde huis, van 14 mei tot 29 juli.
Dat is een aankondiging van de dingen die komen. Jupiter zorgt voor
expansie van je spirituele leven. Velen van jullie zullen een leraar, een
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goeroe, ontmoeten; veel Rammen ervaren doorbraken van spirituele aard.
Er wordt veel vooruitgang geboekt op dit gebied. Volgend jaar zelfs nog
meer, wanneer Jupiter op 30 december in je twaalfde huis trekt voor de
lange termijn.
Je horoscoop ziet er dit jaar heel interessant uit, in die zin dat álle
langetermijnplaneten het hele jaar in de oostelijke sector staan. Dat is
ongebruikelijk. Vorig jaar had je dat ook al. De oostelijke sector is de sector
die verband houdt met het zelf; mijzelf en mijn belangen en wat ik wil
doen. Relaties zijn relatief minder belangrijk. Er komen perioden dat de
westelijke sociale sector sterker wordt, maar die zal nooit dominant zijn.
Als je een geliefde kunt vinden die jou je onafhankelijkheid gunt, kan de
relatie werken, maar dezer dagen wil je je eigen gang gaan en dat kan voor
singles een probleem zijn.
Je voornaamste interessegebieden zijn dit jaar financiën, carrière, groepen
en groepsactiviteiten, vriendschap en spiritualiteit.
De meeste voldoening put je dit jaar uit: communicatie en intellectuele
interesses; vriendschappen, groepen en groepsactiviteiten (van 1 januari tot
14 mei en van 29 juli tot 30 december); spiritualiteit (van 14 mei tot
29 juli en vanaf 30 december).

Gezondheid
(Dit is een astrologisch en geen medisch perspectief op gezondheid. In de
dagen van weleer vielen beide perspectieven samen, maar in deze tijd is het
verschil soms groot. Raadpleeg je huisarts voor een medisch perspectief.)
Je gezondheid is zoals gezegd de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dit jaar
vormt slechts een langetermijnplaneet een stressvolle positie ten opzichte van
jou: Pluto. Alle andere vormen ofwel een harmonieus aspect of laten je met
rust. Als je ergens last van had, zou je nu moeten merken dat het beter gaat.
Natuurlijk komen er perioden in het jaar waarin je gezondheid en
energiepeil minder goed zijn dan normaal; misschien zelfs stressvol.
Maar dat zijn korte perioden, die worden veroorzaakt door de transities,
geen trends voor het jaar. Wanneer de lastige transities (van de
kortetermijnplaneten) voorbij zijn, keren je normale gezondheid en
energiepeil terug.
Maar hoe goed je gezondheid ook is, het kan altijd beter. Schenk daarom
meer aandacht aan de volgende kwetsbare lichaamsdelen in je horoscoop.
Hoofd en gezicht. Die zijn altijd belangrijk voor Ram (Ram heerst over
hoofd en gezicht). Regelmatige schedel- en gezichtsmassages zijn altijd
goed. Craniaal-sacrale therapie is ook heilzaam voor het hoofd. De
schedelplaten moeten in de juiste positie blijven.
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Klieren zijn ook altijd belangrijk voor Ram. Het belangrijkste is, zoals
vaste lezers weten, dat je woede en angst vermijdt. Dat zijn de twee emoties
die daar voor spanning zorgen.
Musculatuur. Ook die is altijd belangrijk voor Ram. Je hoeft niet het lichaam
van een bodybuilder te hebben, zorg alleen voor een goede spierspanning.
Een zwakke of flubberige spier kan de ruggengraat en het skelet ontregelen,
waardoor allerlei andere problemen ontstaan. Daarom is intensieve
lichaamsoefening, afhankelijk van de leeftijd en levensfase, van belang.
Longen, armen, schouders, dunne darm en de luchtwegen. Die zijn
ook altijd belangrijk voor Ram (want Mercurius, je gezondheidsplaneet,
heerst over deze lichaamsdelen). Je moet je armen en schouders regelmatig
laten masseren, en dan vooral je schouders. Vaak bouwen spanningen zich
daar op en die moeten worden losgemaakt.
Onze vaste lezers weten dat je gezondheidsplaneet, Mercurius, een snel
bewegende planeet is. In elk gegeven jaar trekt hij door álle tekens en
huizen van je horoscoop. Daarom zijn er veel gezondheidstrends voor de
korte termijn, afhankelijk van Mercurius’ positie op een gegeven moment
en de aspecten die hij ontvangt. Deze trends kunnen we het best bespreken
in de maandoverzichten.
Mercurius, je gezondheidsplaneet, gaat dit jaar drie keer achteruit (wat de
norm is): van 30 januari tot 20 februari; 29 mei tot 21 juni; 27 september
tot 17 oktober. Dit zijn geen perioden om drastische veranderingen aan te
brengen in je dieet of leefwijze. Het zijn ook geen goede perioden om
bepaalde procedures of testen in te plannen. Vaak zijn die onder een
retrograde verkeerd of misleidend. Het zijn perioden om dingen onder de
loep te nemen en duidelijkheid in je hoofd te krijgen over je gezondheid.

Huis en gezinsleven
Je vierde huis van huis en gezinsleven neemt al een paar jaar geen
prominente plaats in. Daarom gebeurt er daar niet veel. Het heeft niet veel
belang. Je carrière en activiteiten in de buitenwereld lijken belangrijker.
Toch komen er in de loop van het jaar perioden waarin je huis en
gezinsleven belangrijker worden: van 2 juni tot 31 juli. Maar dit is een
trend voor de korte termijn, niet een voor het jaar.
Bedenk ook dat er dit jaar twee maansverduisteringen komen, de ene op
26 mei en de andere op 19 november. Vaak zorgen die voor drama’s in de
familie en reparaties aan het huis. We bespreken dat uitgebreider in de
maandoverzichten.
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Als een huis – een facet van het leven – leegstaat, wijst dat op een soort
status quo. Je bent zo’n beetje tevreden over de dingen zoals ze zijn en voelt
niet de behoefte om ingrijpende veranderingen aan te brengen. Dat zou je
kunnen zien als iets goeds.
Je partner, echtgenoot of geliefde lijkt dit jaar extra vruchtbaar. Hij of zij zou
ook graag het huis willen renoveren. Een verhuizing lijkt niet waarschijnlijk.
Eén ouder of ouderfiguur is gefocust op financiën en lijkt het dit jaar voor
de wind te gaan. De andere ouder of ouderfiguur heeft in financieel opzicht
zo’n beetje een status quo-jaar. Waarschijnlijk verhuizen ze geen van
beiden. Broers, zussen en personen die als een broer of zus voor je zijn,
hebben ook een jaar van status quo. De kans is klein dat ze verhuizen. Wel
hebben ze veel succes op carrièregebied, 2022 wordt zelfs nog beter.
Kinderen of kinderfiguren in je leven houden zich misschien bezig met
renovaties in hun huis. En al worden relaties op de proef gesteld, er is geen
gebrek aan liefde in hun leven.
Kleinkinderen, als je die hebt, gaan waarschijnlijk eerder in 2022 dan dit
jaar verhuizen.
Als je grote renovaties in huis van plan bent, is de periode van 12 juni tot
31 juli daarvoor geschikt. Als je alleen maar opnieuw wilt decoreren – van
het cosmetische soort – of kunstvoorwerpen wilt kopen, is dat goed tussen
2 en 27 juni.
Je familieplaneet de maan is de snelste van alle planeten. Kost het de andere
snel bewegende planeten een jaar om door alle tekens en huizen van je
horoscoop te trekken, de maan doet dat iedere maand. Daarom spelen er
iedere maand veel kortetermijnkwesties op huis- en gezinsgebied. Die zijn
echter van korte duur. Iedere keer dat de maan door Stier, Leeuw,
Schorpioen of Waterman trekt – in aspect met de vluchtige Uranus – kan
er korte tijd drama en emotionele opschudding in de familiekring komen.
Die kunnen we het beste bespreken in de maandoverzichten.

Financiën en carrière
Je geldhuis is nu al enige jaren sterk, sinds maart 2019 toen Uranus hier
introk. Het blijft ook nog veel jaren sterk. Dat is op zich een goed financieel
teken. Het wijst op concentratie, interesse. Volgens de spirituele wet
krijgen we waar we ons op concentreren, of het nu om goede, slechte of
neutrale dingen gaat.
Deze grote concentratie wijst ook op bereidheid om alle obstakels te
overwinnen die zich in de financiën voordoen. Dat leidt vaak tot welvaart.
Veel trends die we in voorgaande jaren hebben besproken, zijn nog steeds
van kracht, want Uranus is een heel trage planeet. Daarom heb je alle
‘normale’ handboeken over financiën in de prullenbak gegooid en ontdek
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je wat er voor jou werkt. Er is niets intrinsieks mis met de handboeken,
maar je zit nu eenmaal op een bepaalde manier in elkaar. Wat voor anderen
werkt, werkt misschien niet voor jou en andersom. Je leert financiële lessen
met vallen en opstaan en door te experimenteren. Op zo’n manier wordt
ware kennis verworven.
Uranus heerst over wetenschap, astronomie, hightech, uitvindingen,
innovaties en de online wereld. Al deze terreinen kunnen dus profijt
opleveren. Ze zijn net zo goed als banen, zaken of investeringen. Je hebt
een scherpe intuïtie op het gebied van dit soort bedrijven.
Uranus heerst ook over astrologie. Daarom kun je ook profiteren van
bedrijven die met astrologie werken of door astrologische inzichten in je
financiële leven. (Sommigen van jullie beoefenen het misschien zelf.)
Uranus houdt van het ‘nieuwe’ en bevordert daarom start-ups. Velen van
jullie zijn daar dezer dagen bij betrokken. Dat kan op persoonlijk niveau
zijn, omdat je een nieuw bedrijf start of een baan in een nieuwe
onderneming krijgt, of omdat je daarin investeert.
Vrienden lijken van nut voor je financiën. Dat geldt ook voor je
netwerkvaardigheden.
Saturnus heeft dit jaar impact op Uranus (wisselend in exactheid). Daarom
komen de inkomsten soms langzamer dan normaal binnen. Dat kan ertoe
leiden dat je voorzichtiger bent in je financiële beslissingen. (Ik zie dat als
iets goeds, je bent van nature vaak te impulsief en speculatief.)
Venus is je financiële planeet, zoals vaste lezers weten. Het is een snelle
planeet. In elk gegeven jaar trekt ze door alle tekens en huizen van je
horoscoop (en dit jaar twee keer door je tiende huis). Daarom komen er
een hoop trends voor de korte termijn, die we het beste bespreken in de
maandoverzichten.
Dan je carrière. Je bent de afgelopen jaren superambitieus geweest. Je hebt
hard gewerkt en veel extra’s gedaan om je baas te plezieren. Dat betaalt zich
nu uit. Je lijkt in een carrière-flow te zitten. Je krijgt de beloning voor al je
werk. Door je prestaties ben je in een nieuwe sociale wereld terechtgekomen.
Je bent vriendelijker, socialer, tegenover je bazen en superieuren. Je
vrienden helpen je ook op carrièregebied. Je carrièreplaneet Saturnus staat
het hele jaar in je elfde huis. Dat wijst op succes, omdat het elfde huis altijd
welwillend is. Je diepste hoop en wensen worden vervuld. Je expertise op
hightechgebied is niet alleen belangrijk in je financiële leven, maar ook
voor je carrière.

Liefde en je sociale leven
Je zevende huis van de liefde is dit jaar niet prominent. Zeker, er komen
tijden dat het actief en sterk is, maar dat zijn trends voor de korte termijn
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die worden veroorzaakt door transities van de snelle planeten; het zijn geen
trends voor het jaar. Het zevende huis staat voor het grootste deel leeg. Dat
is nu al een paar jaar zo. Ik zie dat als iets goeds. Dat neigt vaak naar een
status quo. Je bent in wezen tevreden met de dingen zoals ze zijn en voelt
geen dringende behoefte om iets te veranderen: getrouwde Rammen
blijven meestal getrouwd en singles blijven single.
Er is een andere kwestie in de liefde die we al eerder hebben besproken. De
afgelopen paar jaar is de oostelijke sector van je horoscoop namelijk
dominant geweest. Álle langetermijnplaneten zijn samengekomen in het
oosten (de sector van het zelf ). En al wordt de westelijke sociale sector af en
toe sterker, dominant zal die nooit zijn. Daarom zit je in een cyclus van
onafhankelijkheid waarin je je zin krijgt en voor jezelf zorgt: je eigen
belangen, verlangens en doelstellingen. Anderen doen er minder toe. Je
sociale leven trekt niet zo. Iedereen die een liefdesrelatie met een Ram heeft,
moet dat begrijpen. Geef hen maar hun zin, zolang het niet destructief is.
Venus is je liefdesplaneet, en ze is zoals gezegd heel snel. In de loop van een
jaar trekt ze door álle tekens en huizen van je horoscoop. (Dit jaar trekt ze
twee keer door je tiende huis.) Daarom komen er veel trends voor de korte
termijn in de liefde, afhankelijk van Venus’ positie en de aspecten die ze
ontvangt. Die kunnen we het beste bespreken in de maandoverzichten.
Tot dusver hebben we het over liefde en romantiek gehad. Het terrein van
vriendschappen ziet er echter veel actiever uit. (Het zevende huis heerst
over vriendschappen van het hart, terwijl het elfde huis over vriendschappen
van de geest heerst.)
Op dit gebied zijn de dingen bitterzoet. Aan de ene kant wil je deze
activiteiten beperken, terwijl je ze aan de andere kant wilt uitbreiden. Ik
heb het gevoel dat je succesvol zult zijn. Je carrièreplaneet Saturnus brengt
het jaar in je elfde huis van vriendschap door. Dit wijst erop dat dit terrein
grote prioriteit in je leven heeft en dat je bereid bent om over eventuele
problemen en teleurstellingen heen te stappen. Het duidt er ook op dat je
je onder mensen begeeft die je op carrièregebied kunnen helpen. Goed
netwerken is bevorderlijk voor je carrière.
Nu Jupiter in je elfde huis staat, breid je vrijwel het hele jaar je vriendenkring
uit. Sommige lijken uit het buitenland te komen. Zo te zien zijn er ook
mogelijkheden voor groepsreizen. (Je reist liever met een groep dan solo.)
Ouders of ouderfiguren hebben een jaar van status quo op sociaal gebied.
Kinderen of kinderfiguren in je leven vinden dit jaar de liefde, misschien
zelfs een huwelijk als ze daar oud genoeg voor zijn. Broers, zussen en
personen die als een broer of zus voor je zijn, hebben een jaar van status
quo op liefdes- en sociaal gebied.
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Persoonlijke groei en ontwikkeling
Bereid je maar voor op grote en monumentale veranderingen. Je spirituele
leven, dat al jaren actief is, wordt dat dit jaar zelfs nog meer. Degenen van
jullie die al op een pad zitten (en voor veel Rammen geldt dat) zullen het
komende jaar de resultaten merken van jullie voorgaande werk. Jupiter
voegt zich dit jaar bij Neptunus in je spirituele twaalfde huis. Dit jaar is dat
nog maar een flirt. Op 14 mei trekt hij even in dit huis en op 29 mei terug
in het elfde. Het is nog maar een aankondiging van de dingen die komen
gaan. In deze periode (14 mei tot 29 juli) krijg je dus meer spirituele
vermogens en inzichten, net als buitenzintuiglijke krachten. Je krijgt
belangrijke en monumentale doorbraken van het spirituele soort. Als dat
gebeurt, verandert je hele perspectief op het leven. Er komen dit jaar
spirituele piekervaringen – en volgend jaar zelfs nog meer.
Neptunus in het twaalfde huis is gunstig voor het Bhakti-pad, het pad van
liefde en devotie. Dat is een sterk pad. Gewoonlijk komen hier mantra’s
chanten, dansen, zingen en drummen aan te pas. Het betreft oefeningen
die de emoties verheffen. Maar wanneer Jupiter je twaalfde huis binnengaat,
gaat de voorkeur uit naar verkenning van de mystieke aspecten van je eigen
religie. Elke godsdienst, al lijkt die nog zo dogmatisch en gedisciplineerd,
heeft een mystieke kant. Gewoonlijk wordt daar geen aandacht aan
besteed, maar daar is dit jaar heel geschikt voor.
Voor degenen die niet op het spirituele pad zijn (zijn er wel zulke
Rammen?), is dit een jaar om daarmee te beginnen. Je zult zien wat de
uitdrukking ‘er is meer tussen hemel en aarde’ inhoudt. De spirituele
wereld – en de engelen die over ons leven heersen – trekt je aandacht. Je
krijgt allerlei soorten synchronische ervaringen (betekenisvolle
toevalligheden), dingen die je niet logisch kunt verklaren. Je droomt over
of denkt aan iemand en prompt belt diegene jou. Je hebt het voorgevoel
dat je beter uit een bepaalde omgeving kunt wegblijven en je hoort later
dat er een verschrikkelijk ongeluk of een misdaad heeft plaatsgevonden.
Deze en andere ervaringen zetten je op het pad.
Hindoes refereren aan Jupiter als de ‘Goeroe’, een toepasselijke naam. Zijn
intrede in je huis van spiritualiteit wijst er dus op dat er een goeroe in je
leven komt, iemand die je naar je volgende stappen leidt. Mijn leermeester
zei altijd dat de ontmoeting met een echte goeroe het hoogtepunt van je
leven is. Als jou dat overkomt, mag je je leven als een succes beschouwen.
Er doen zich dit jaar twee eclipsen voor in je negende huis van religie en
filosofie: de ene op 26 mei en de andere op 4 december. Dit wijst op
opschudding, een test, van je religieuze, theologische en filosofische
overtuigingen. Vaak wordt dat veroorzaakt door versterkte spiritualiteit
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(spirituele openbaring). Dat is iets goeds. Veel van je overtuigingen moeten
worden gecorrigeerd, bijgesteld of zelfs helemaal worden verworpen.
Het komende jaar is er een van spirituele openbaring, maar 2022 zelfs des
te meer.

BEROEMDE RAMMEN
Hans Christian Andersen, prinses Ariane, Johann Sebastian Bach, Alec
Baldwin, Bartholomaeus, Warren Beatty, Victoria Beckham, Sascha de
Boer, prins Carel Hugo van Bourbon Parma, Marlon Brando, Jacques Brel,
Adrien Brody, Mariah Carey, Giacomo Casanova, Jackie Chan, Charlie
Chaplin, Julie Christie, Eric Clapton, Hugo Claus, Francis Ford Coppola,
Jan Cremer, Russell Crowe, Jean-Claude Van Damme, Bette Davis, Céline
Dion, Robert Downey jr., Gerard Ekdom, Anthony Fokker, Samantha
Fox, James Franco, Aretha Franklin, Andy Garcia, Marvin Gaye, Anton
Geesink, Sarah Michelle Gellar, Tygo Gernandt, René van der Gijp,
Vincent van Gogh, Javier Guzman, Alyson Hannigan, Lex Harding, Hugh
Heffner, Tommy Hilfiger, Billy Holiday, Jaap de Hoop Scheffer, Harry
Houdini, Janis Ian, Marc Jacobs, Thomas Jefferson, Robert Jensen, Elton
John, Kourtney Kardashian, Gary Kasparov, Hans Kazàn, Jan Keizer,
Chaka Khan, Keira Knightley, Ronald Koeman, Johnny Kraaykamp,
Martijn Krabbé, Tim Krabbé, Sara Kroos, Lady Gaga, Jessica Lange, Paul
de Leeuw, David Letterman, Hans Liberg, Andrew Lloyd Webber, Huub
van der Lubbe, Dick Maas, Elle MacPherson, Leslie Mann, Jayne
Mansﬁeld, koningin Margarethe van Denemarken, prins Maurits van
Oranje, Ewan McGregor, Steve McQueen, Guus Meeuwis, Sylvie Meis,
Joan Miró, Dudley Moore, Mandy Moore, Leontine van Moorsel, Youri
Mulder, Eddie Murphy, Evert ten Napel, Nicky Nicole, Ed Nijpels, Eric
Nordholt, Graham Norton, Wubbo Ockels, Daniëlle Oerlemans, Marc
Overmars, David Oyelowo, Patricia Paay, Sarah Jessica Parker, Jim Parsons,
Gregory Peck, Anthony Perkins, Anton Pieck, Rintje Ritsma, Diana Ross,
Paul Rudd, Willem Ruis, Steven Seagal, Clarence Seedorf, Ayrton Senna,
Omar Sharif, William Shatner, Jan Siemerink, Cobie Smulders, Tori
Spelling, Gijs Staverman, Quentin Tarantino, Caroline Tensen, Paul
Theroux, Emma Thompson, Peter Timofeeff, Waldemar Torenstra,
Leonardo da Vinci, Viggo Waas, Christopher Walken, Emma Watson,
Pharrell Williams, Reese Witherspoon.
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