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De Solaar 
eerste hulp bij het duiden 

 
 
 

Direct aan de slag met de Solaar die voor jou op dit moment belangrijk is.  
 

Is het nieuw voor je?  
 

Begin dan met een Solaar  
waarvan je de gebeurtenissen al kent. 
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De Solaar 
eerste hulp bij het duiden 

Inleiding 
 
Al jaren zijn de Solaar-workshops bij Centrum Noordknoop een begrip en elk jaar zijn er wel 
twee of meer van deze bijeenkomsten waar we samen de Solaar, die op dat moment 
relevant is, bekijken en duiden. Hierbij hoort lesstof en deze heb ik nu uitgebreid om in de 
vorm van een reader ook zelfstandig het leven in te kunnen gaan. 
Veel (amateur)astrologen kennen het fenomeen van de Solaar wel, maar ik hoor heel vaak 
dat er niet mee gewerkt wordt. Jammer, want het is een waardevolle aanvulling op het 
omgaan met de dingen die in ons leven passeren.  
Voor deze groep astrologisch geïnteresseerden is deze reader een nuttige en vooral 
praktische handleiding om systematisch met de Solaar aan de slag te gaan. 
Ik wens jullie er veel succes mee en als je vragen hebt, mail me dan of kom eens op zo’n 
Solaar-workshop, dan doen we het samen. 
 
 
Wat is een Solaar? 
Een Solaar is de horoscoop van het moment dat de Zon weer exact op de geboorteplek 
staat, dus altijd óp, of rond je verjaardag; schrikkeljaren verstoren het altijd en dan ben je 
ineens een dag eerder ‘jarig’.  
Het is eigenlijk een transit op het moment dat de Zon weer exact op de geboortegraad staat, 
maar we zetten deze stil en dan werkt hij als ‘gestolde’ energie door in het leven van dat jaar. 
Elk jaar dus een nieuwe Solaar. 
Je gebruikt de verblijfplaats waar je je op dat moment bevindt. Je kunt je Solaar dus 
beïnvloeden door ergens anders heen te gaan, hetgeen sommige mensen ook daadwerkelijk 
doen. Ik vraag me af of dat wel zinvol is. Je kunt bijvoorbeeld je transits niet ontlopen en ik 
heb sowieso het idee dat je je lot niet kunt ontlopen. Het lot zal dan alleen mogelijk een 
andere weg nemen om toch uiteindelijk zijn doel te bereiken. 
De Solaar kan al vanaf ± drie maanden voor je verjaardag voelbaar zijn.  
Als hij in werking treedt, gebeurt dat met de hele Solaar en dus niet in stukjes. 
Houd er rekening mee dat bij een Solaar de huizen meer vertellen dan de tekens. 
Behalve bij de Ascendant (en mogelijk de Maan) kijken we waar de planeten in de huizen 
staan. De voorkomende aspecten vertalen we zo veel mogelijk ook naar de huisheren. 
Naast de Solaar werken natuurlijk de transits en progressies ook mee, die kun je niet 
ontlopen! Neem die ook mee in je duiding. 
 
 
Wat kun je met een Solaar? 
De Solaar geeft aanwijzingen over hoe het Solaarjaar zal verlopen. Het kan nooit concrete 
gebeurtenissen voorspellen, maar wel tendensen en energieën die dat jaar gaan spelen. 
Hoe ze uitwerken is vaak een verrassing en staat altijd in relatie tot het leven dat je leidt en 
geleden hebt. Ik moet hierbij altijd denken aan de slogan: ‘Resultaten uit het verleden 
hebben geen garantie voor de toekomst.’ 
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De Radix blijft altijd het uitgangspunt!  
Wat in de Radix al naar voren komt kan door een Solaar bevestigd worden en extra nadruk 
krijgen in dat jaar, maar er kunnen ook andere dingen aan de orde komen. 
Voorbeeld:  
Een Saturnus in het 7e huis in de Radix die je nu ook weer in en Solaar ziet, kan 
tegenstand/remming geven in relaties. Maar je krijgt nu ook de kans om iets uit je Radix 
(relatie) vorm te geven, af te ronden of uit te werken. Denk breed, denk divergent (buiten de 
lijntjes) 

Leef nooit naar je Solaar, want dan ga je uit van wat je al weet 
en wat je verwacht.  
Ga er speels mee om, met een zekere mate van kinderlijke 
nieuwgierigheid en….. laat je ook verrassen. 

 
In elk astrologisch computerprogramma kun je een Solaar maken. Zie voor mogelijkheden in 
Solar Fire en Astroscoop de website www.astro-tutorials.com. 
Hiermee kun je ook allerlei horoscopen combineren. 
Heb je geen computerprogramma dan brengt www.astro.com uitkomst, want hier kun je 
gratis horoscopen aanmaken. 
 
 
 
 
 

 
Aanbieding: 

 
Als je deze reader hebt aangeschaft via mijn webshop op www.noordknoop.nl/winkel , 

dan kan je één Solaar-tekening van een door jou gekozen jaar  
gratis gemaild krijgen. 

 
Geef hierbij dan wel nog even je naam en je geboortegegevens (datum, plaats en tijd)  

én de plaats waar je was op of rond je verjaardag van dat jaar. 
 

Stuur dit per mail naar tineke@noordknoop.nl  
en ik zal de door jou gevraagde  

Solaar-tekening  
aan je doen toekomen. 

 
 

************ 
 
Ook is het mogelijk om een reeks Solaren te bestellen en hiervoor reken ik een euro per 
Solaar, dus wil je ze voor 10 jaren, dan kost je dat 10 euro. 
Leuk om te zien wanneer je herhalingen hebt, of een boekje te maken van al je Solaren om 
daarin de belangrijkste gebeurtenissen te schrijven. 
In principe worden ze voor één verblijfplaats (geef op welke dat moet zijn) gemaakt en je 
krijgt ze in een document per mail toegestuurd. Je kunt ze dan zelf opslaan en/of uitprinten. 
Geef even aan van welke jaren je ze wilt hebben en met welke huizensysteem je werkt.  
Heb je specifieke wensen (bijvoorbeeld jaren met een andere verblijfplaats) neem dan even 
contact met me op, want dan moeten we even overleggen. 
 
 
 

http://www.astro-tutorials.com/
http://www.astro.com/
http://www.noordknoop.nl/winkel
mailto:tineke@noordknoop.nl
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De Duiding, algemeen. 
 
Een algemeen regel (drie maal is scheepsrecht) die je veel houvast kan geven: 

• Als je een richting één maal krijgt is het een aanwijzing.  

• Krijg je eenzelfde (soort) hint twee maal, dan is het goed mogelijk dat zoiets gaat 
gebeuren.  

• Krijg je een aanwijzing drie maal dan is het met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid dat er iets gebeurt op dat terrein.  
(deze regel geldt trouwens ook voor duiding van de Radix én met de radix) 

 
Voorbeeld: 
Ascendant in Boogschutter, Heer 9 in 9, plus de Zon in het 9e huis. 
Op het gebied van het 9e huis zal dat jaar veel gebeuren: Het kan liggen op het vlak van 
leren, lesgeven, reizen, kijk op het leven, filosofie, middelbare school, enz. 

In een van mijn Solaren met zo’n stand heb ik veel lessen gegeven 
en gevolgd, terwijl reizen ook regelmatig op het programma stond. 

 

 

 
 
 
 
 

Solaar met nadruk op 9e huis 
 

• Boogschutter-Ascendant 

• Heer 9 in 9 

• Zon in 9e huis 

Nu gaan we systematisch kijken naar de verschillende onderdelen.  
Achterin (bijlage II) is een handige lijst die je bij de hand kunt houden als je een Solaar gaat 
duiden.  
 
Samen met de persoon waar het om gaat, zoeken we naar mogelijke duidingen, want het 
heeft altijd te maken met iets dat in de levensfase van die persoon valt. 
 
Ik heb in deze reader vooral voorbeelden van mijzelf gebruikt. 
Het zou leuk zijn als jij leuke voorbeelden, die een aanvulling geven, wilt delen, zodat ik deze 
in een volgende bewerking mee kan nemen. 
Deze graag mailen naar tineke@noordknoop.nl, voorzien van geboortegegevens en de 
bijbehorende Solaar (jaar). 

mailto:tineke@noordknoop.nl
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  De Ascendant 
 
Allereerst kijken we naar de Ascendant. 
De Ascendant in de geboortehoroscoop heeft te maken met de tijd van je geboorte en is de 
daadwerkelijke verbinding met de aarde.  
Met de eerste ademhaling log je in op de aardse atmosfeer en is je ‘landing’ een feit. 
Naar mijn gevoel is elke Solaar een hernieuwde ‘landing’ en vloeit voort uit de weg die de 
ziel zich heeft voorgesteld. 
 
Het teken waarin de Solaar-Ascendant staat geeft kleuring aan dat jaar en aan je zielenpad. 
Ik benoem dat vaak als: “Je krijgt dit jaar een Weegschaal*-jaar’, en hoewel het daarmee nog 
alle kanten op kan gaan, ligt er een eerste aanwijzing.  
 
*of welke Ascendant er dat jaar verschijnt. 
 
 

 
Is er een herhaling van je Radix-Ascendant in de Solaar? 

Dan is het een belangrijk jaar!  
 

 
Zie voor die belangrijke herhalingen het boek ‘Lunaren’1, hierin staat veel te lezen over dit 
onderwerp, o.a. ook een onderzoek naar hoe vaak de verschillende Ascendanten voorkomen 
in de Solaren. Dit in de eerste 50 jaar. Dat geeft een beeld van hoe bijzonder een bepaalde 
Ascendant kan zijn. 
Doordat bepaalde tekens sneller langs de horizon gaan dan andere heb je bijvoorbeeld meer 
kans op een Weegschaal of Maagd Ascendant dan op een Ram of Vissen Ascendant.  
Op het noordelijk halfrond geboren krijg je de volgende verhoudingen: 
 
 

 
 

Verdeling van het voorkomen van Ascendanten bij Solaren (en Lunaren): 

 
 
Ik heb bijvoorbeeld een vrij zeldzame Ascendant, Waterman, en ik heb deze in de eerste 50 
jaar maar twee maal terug gezien en dat waren beide cruciale, levensveranderende, jaren 
voor mij. 
 
 

                                                
1 Voor meer informatie: zie het boek Lunaren, of op www.lunaren.nl 

http://www.lunaren.nl/
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De 12 Ascendanten op een rijtje 
 

 
Heer één is belangrijk 

Waar Heer één staat ligt een thema voor dat jaar! 
 

 

Ram-Ascendant:  
Vaak een jaar met een nieuw begin, een nieuwe start. Je kunt beter voor jezelf opkomen en 
veel activiteit en enthousiasme ten toon spreiden.  
Een Ram-jaar komt niet zo veel voor en je mag extra nadruk verwachten dit jaar op een 
vernieuwende tendens. 
(kijk waar Mars staat, dat huis kan meer informatie geven) 
Dit krijgt nog meer accent met Heer 1 in 1e huis. 
 
Stier-Ascendant:  
Centraal thema kan zijn: je comfortzone. Sommige zaken verduurzamen en bestendigen. Je 
kunt wat meer lichaamsgericht zijn en behoefte aan aanraking, c.q. massage hebben.  
Er kunnen meer wereldlijke genoegens zoals gezelligheid samen zijn met een glas en een 
babbel. Kijk wel uit voor gewichtstoename. 
De natuur lokt. 
(kijk waar Venus staat, dat huis kan meer informatie geven) 
Dit krijgt nog meer accent met Heer 1 in 2e huis. 
 
Tweelingen-Ascendant:  
Het wordt een jaar van communicatie en veel contacten. Ook broers en zussen kunnen wat 
meer in de picture zijn. Er kunnen korte reisjes en cursussen voorbijkomen waar je aan mee 
wilt doen. Er is veel energie en veranderingen en het kan een wat onrustig jaar zijn. 
(kijk waar Mercurius staat, dat huis kan meer informatie geven) 
Dit krijgt nog meer accent met Heer 1 in 3e huis. 
 
Kreeft-Ascendant:  
Huiselijke omstandigheden kunnen om aandacht vragen, maar ook het thema ‘moeder’ kan 
op de voorgrond treden. Het kan dan gaan om je eigen moeder, of jij als moeder.  
Je eigen veilige plek is belangrijk en je kunt emotioneler zijn.  
(kijk waar de Maan staat, dat huis kan meer informatie geven) 
Dit krijgt nog meer accent met Heer 1 in 4e huis. 
 

In het jaar dat ik met het boek Lunaren bezig was, stond mijn moeder ook in de 
belangstelling, zij leed aan dementie. De Maan (hoort bij Kreeft) was natuurlijk 
sowieso al middelpunt door het onderwerp van het boek. 
Ik had dat Solaarjaar een Kreeft-Ascendant! 

 
Leeuw-Ascendant:  
Je mag jezelf meer centraal stellen, om de drang naar erkenning en ontplooiing van de 
persoonlijkheid gestalte te geven. Creativiteit hoort ook bij Leeuw, evenals alles dat met 
glitter en glamour te maken heeft.  
(kijk waar de Zon staat, dat huis kan meer informatie geven) 
Dit krijgt nog meer accent met Heer 1 in 1e  en/of 5e huis. 
 
Maagd-Ascendant:  
Veelal zijn dienstbaarheid en zorgzaamheid aan de orde en het kan zijn dat je je geroepen 
voelt om je naasten bij te staan. Je gaat meer letten op details en zet de puntje op de i, of je 
hebt de neiging daartoe en je vindt dat het allemaal perfecter kan 
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Het thema gezondheid kan naar voren komen, evenals alles dat met hygiëne te maken heeft. 
(kijk waar Mercurius staat, dat huis kan meer informatie geven) 
Dit krijgt nog meer accent met Heer 1 in 6e huis. 
 
Weegschaal-Ascendant:  
De nadruk kan liggen op het thema relaties, in de ruimste zin des woords. Ook kan er een 
zoektocht zijn naar ‘evenwicht’, in allerlei verschillende omstandigheden. Balans o.a. tussen 
het ‘jij’ en het ‘ik’, tussen gevoel en verstand, tussen yin en yang.   
(kijk waar Venus staat, dat huis kan meer informatie geven) 
Dit krijgt nog meer accent met Heer 1 in 7e huis. 
 
Schorpioen-Ascendant:  
Je hebt behoefte aan meer intensiteit en het kan een heftig jaar worden met veel 
veranderingen. Het thema “leven en dood”, zowel letterlijk als overdrachtelijk kan centraal 
komen te staan en er kunnen allerlei processen in je leven komen die een weg aanduiden 
van verwerking. Dit geeft kansen, voor oude weggestopte zaken. 
(kijk waar Pluto staat, dat huis kan meer informatie geven) 
Dit krijgt nog meer accent met Heer 1 in 8e huis. 
 
Boogschutter-Ascendant:  
Meestal een optimistisch jaar met groei d.m.v. leren en reizen, maar ook kennis doorgeven 
op welke wijze dan ook. Er is een hang naar vrijheid en avontuur waardoor meer erop 
uitgaan aantrekkelijk wordt.  
(kijk waar Jupiter staat,  dat huis kan meer informatie geven) 
Dit krijgt nog meer accent met Heer 1 in 9e huis. 
 
Steenbok-Ascendant:  
De loopbaan (c.q. carrière, ambitie) kan voorop komen te staan en er is behoefte om het 
leven meer vorm te geven. Aanbrengen van meer structuur in je leven is dan het doel. Je 
kunt hierdoor meer doorzettingsvermogen en vasthoudendheid ten toon spreiden.  
(kijk waar Saturnus staat, dat huis kan meer informatie geven) 
Dit krijgt nog meer accent met Heer 1 in 10e huis. 
 
Waterman-Ascendant:  
Een jaar met vernieuwende tendensen. Er kan behoefte zijn aan onafhankelijkheid en meer 
vrijheid, zonder je totaal af te zonderen. Je krijgt kansen om jezelf van onnodig lasten 
bevrijden en een eigen , authentieke weg te kiezen. Onverwachte gebeurtenissen kunnen op 
je pad komen, vernieuwing en een bredere kijk op het leven krijgen, dat is de bedoeling. 
(kijk waar Uranus staat, dat huis kan meer informatie geven) 
Dit krijgt nog meer accent met Heer 1 in 11e huis. 
 
Vissen-Ascendant:  
Een enigszins ‘passief’ jaar waarin tijd voor meditatie, spiritualiteit en artisticiteit. Er is 
behoefte aan mogelijkheden om je wat meer terug te trekken. Je kunt je ook inzetten voor 
een hoger doel. Je kunt de neiging tot vluchten ervaren. 
(kijk waar Neptunus staat, dat huis kan meer informatie geven) 
Dit krijgt nog meer accent met Heer 1 in 12e huis. 
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Solaar in relatie tot Radix. 
 
We kunnen eigenlijk nooit een losse Solaar duiden.  
We hebben er altijd de Radix, geboortehoroscoop, bij nodig. Dat blijft altijd het uitgangspunt.  
De Solaar kun je zien als een extra sausje voor dat jaar. 
 
Om de relatie tussen de Solaar en de Radix te duiden, begin je te kijken in welk huis van de 
Radix de Solaar-Ascendant valt. Dit huis krijgt extra nadruk in het Solaarjaar.  
Schrijf deze direct in/rond je Solaar. 
 

Het kan er zo uitzien met de eerste aantekeningen:  
(vind hierin je eigen methode) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ascendant valt in Radix 4e huis 

• Heer één valt in 4e huis 

• Heer 4 in 4  
Dit geeft een accent op de thema’s van het 4e huis! 
Er zijn ook nog twee stel huizen die elkaars huisheren hebben: 6 en 8, 10 en 11. 
 

 

 

In noteer ook altijd hoe oud de persoon wordt in dat Solaarjaar en welk profectisch huis er 
dan bij hoort (dit komt uit de klassieke astrologie). 
Eerste jaar huis 1, tweede jaar huis 2, enzovoort. (let op, want als iemand 1 wordt gaat hij 
naar het 2e huis) 
Zie bijlage I voor eenhandige tabel hiervoor. 
Als je dan toch de leeftijd in het oog hebt kijk dan naar de cycli van planeten en punten voor 
de belangrijkste bewegingen. Zie hiervoor bijlage III. 
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De Solaar-Ascendant in Radix, per huis: 

 
Kijk waar de Solaar-Ascendant valt, de graden vertellen in welk huis van je Radix hij terecht 
komt. Dat huis (thema) heeft nadruk in dat Solaar-jaar.  
Ik schrijf dat er altijd direct bij, net als waar Heer één van de Solaar staat.  
(zie voor afbeelding de vorige bladzijde) 
Het is handig om een dubbele horoscoop te maken waarbij de Solaar rond de Radix gezet 
wordt, via de computer of handmatig de belangrijkste punten en planeten erom heen zetten.  
(zie voorbeeld staat bij Solaar-Ascendant in radixhuis 9.) 
 
Belangrijk is ook wat dat huis in je Radix te zeggen heeft. Is het al een thema in je leven, of 
is het volslagen nieuw. Dat maakt natuurlijk wel een verschil. Ben je al gewend aan die 
energie dan zal het minder impact hebben, maar kan dan wel weer een stimulans zijn om er 
(weer) iets mee te gaan doen. Het werkt als een herhaling en die houden je steeds weer een 
spiegel voor met de boodschap: ‘Weet je nog wel, dat zouden we gaan doen!’ 
 

Solaar-Ascendant valt in radixhuis 1: 
Er ligt een nadruk op je optreden naar buiten en het belang dat je hecht aan de dingen van 
jezelf. Je mag best wat egoïstischer zijn dit jaar en mogelijk heb je ook iets om te 
presenteren dat van jezelf is. Het kan ook invloed hebben op je uiterlijk. Zeker met 
bijvoorbeeld een Waterman-Ascendant (Solaar) kun je je wat extravaganter gaan kleden. 

Solaar-Ascendant valt in radixhuis 2: 
Hier kan je comfortzone wel eens in het geding komen en de zekerheden die het leven wel of 
niet te bieden heeft. Ga je ineens spaarzaam worden, of ontdek je juist welke talenten je hebt 
en kun je daar op vertrouwen.  
Er kunnen ook lichamelijk behoeftes spelen en ga je allerlei behandelingen, massages e.d. 
halen om beter in je vel te komen. Dat is natuurlijk ook om je zekerder te voelen.  

Solaar-Ascendant valt in radixhuis 3: 
Een jaar waarin communicatie waarschijnlijk een belangrijke bezigheid kan zijn. We noemen 
dat tegenwoordig netwerken en dat kan op velerlei manieren. Via praten met allerlei mensen, 
maar ook via de computer en sociale media, het chatten.  
Ook kunnen er cursussen op het programma komen of weekendjes weg. Het hoort allemaal 
bij het 3e huis, evenals buren; hier kan ook weer van alles mee aan de hand zijn, van 
burenruzie tot elkaar een hand toesteken. 

Solaar-Ascendant valt in radixhuis 4: 
Je bent mogelijk vaker thuis, of je bent gericht op een veilig gevoel bij jezelf.  
Verhuizen, verbouwen of plannen hiervoor maken behoort ook tot de mogelijkheden. Je 
bekijkt je plek nog eens kritisch in al zijn (on)mogelijkheden en trekt conclusies over het 
gebruik ervan. Ook familie kan een belangrijke invloed zijn. 
Huisje-boompje-beestje en je er vooral lekker en veilig bij voelen. 

Solaar-Ascendant valt in radixhuis 5: 
Het is het huis van persoonlijke groei en dat kan door allerlei invloeden zomaar in een 
versnelling komen. Kinderen kunnen daarin een rol spelen, maar ook hobby’s en creativiteit 
op diverse terreinen. Valt het samen met Heer 1 of iets met leeuw, dan kan je zomaar op de 
bühne verschijnen of een tv-optreden hebben. 
Plezier hebben en er op uit gaan, je groeit er vast van. Een minnaar behoort hier ook tot de 
mogelijkheden. 
 
Solaar-Ascendant valt in radixhuis 6: 
Zaken als ziekte, gezondheid en het werk (werkdruk) zijn thema’s die dit jaar om aandacht 
vragen. Let op het evenwicht tussen werk en vrije tijd, dat is dit jaar erg belangrijk.  
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Je kunt de dingen die je tegenkomt dit jaar kritischer bekijken, meer structuur gaan 
aanbrengen in je bezigheden en zo je agenda wat beheersbaar houden. Het kan ook een 
druk jaar worden. 

Solaar-Ascendant valt in radixhuis 7: 
Een jaar waarin relaties een thema kunnen zijn. Je bent mogelijk ook gericht op je partner 
en/of compagnon om samen te werken. Je kunt dit jaar een relatie krijgen of juist een relatie 
verbreken. Je kunt gaan daten of juist je partner een tijdje op vakantie sturen om de relatie 
met jezelf verder te onderzoeken, want daar ligt de basis: de relatie met jezelf! 

Solaar-Ascendant valt in radixhuis 8: 
Dit is het huis van processen en er kan het een en ander opborrelen dat verscholen of 
weggestopt was. Kijk het maar recht in de ogen. Een jaar waarin je geconfronteerd kunt 
worden met schaduwzijde van jezelf en/of anderen. 
Je kunt te ook maken krijgen met geld, vooral via de bank, de belasting, hypotheekzaken, 
verzekeringen of een erfenis.  

Solaar-Ascendant valt in radixhuis 9: 
Reizen en lesgeven, filosoferen of middelbaar onderwijs zijn o.a. thema’s van het 9e huis. 
Dit jaar kun je je blik verruimen. Je kunt ook in een rechtszaak verwikkeld raken en we weten 
niet aan welke kant van het bankje je zult komen te staan. Je kunt ook meer contact krijgen 
met buitenlanders of geloofsgenoten, of juist een confrontatie met andersdenkenden. 
Allemaal afhankelijk van de rest, zoals aspecten, transits, progressies en het leven dat je 
leidt. 

 

 

Als je een dubbeltekening (Radix en Solaar) 
gebruikt zie je direct al heel veel. 

Zon staat natuurlijk altijd conjunct, op exact 
dezelfde graad. 

En je ziet direct waar de Solaar-Ascendant 
valt. Hier in huis 9 

En verder zie je direct dat Pluto hier een rol 
met de Radix-Maan  (Heer 10 onderschept) 
gaat krijgen in de toekomst. 

 

 

 

Solaar-Ascendant valt in radixhuis 10: 
Een jaar waarin je gericht bent op je plek in de maatschappij en wij duiden dat meestal met 
je beroep en inkomsten, maar het is in essentie die plek die jij met jouw talenten kunt 
inzetten voor de groep(en) waarin je leeft. Zo wordt het breder en kun je ook mensen die 
geen betaald werk hebben van een duiding voorzien. 
Verder is het thema ‘verantwoordelijkheid’ dat aangeraakt kan worden en het kan ook te 
maken hebben met een van de ouders, of jij als ouder. 

Solaar-Ascendant valt in radixhuis 11: 

Je kunt op zoek gaan naar mensen die een beetje hetzelfde denken en doen zoals jij. 
Gelijkgestemde zielen. Dat kan in de werksfeer zijn, maar ook in de hobbysfeer.  
Het verenigingsleven, een politieke partij, vrienden of stiefkinderen hebben je aandacht dit 
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jaar. Ik zie heel vaak dat ook familie onder dit thema valt. Meestal wordt de term ‘groepen’ 
hier gebruikt, maar ik vind het woord ‘clan’ meer op zijn plaats. 

 

 

Solaar-Ascendant valt in radixhuis 12 

Meestal is dit een jaar waarin je wat meer behoefte hebt aan jezelf terugtrekken en tot rust 
komen. Spiritualiteit of ideële doelen kunnen je aandacht krijgen, maar ook interventie met 
grote instellingen, zoals ziekenhuizen, gevangenissen, kloosters enz. 
Introspectie kan een kernbegrip zijn of worden. 
Hierbij is van belang dat er meer accenten op dit thema liggen door planeten in het 12e huis 
of de plaatsing van Neptunus. 

 

Het is zeker aan te raden om met deze stap gelijk te kijken naar de bijbehorende planeet en 
of er veel planeten in het geraakte huis in de Solaar staan.  
Handig hierbij is het schema in bijlage I, waarin de bijbehorende planeten overzichtelijk bij 
elkaar staan. 

 

De andere cuspen kunnen ook bekeken worden, maar in mijn 
ervaring zijn deze minder belangrijk. 
Het kan altijd nog gebruikt worden voor verfijning. 
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Elementen: 

 
Kijk in welke huizen (!) de planeten staan en tel hoeveel er in de diverse huizen van 
hetzelfde element staan. Een nadruk op een van de elementen, en dat gebeurt wanneer er 
minimaal 5 planeten en/of Ascendant en/of MC in de elementhuizen staan, geeft extra 
nadruk en mogelijkheid tot meenemen in het duiden. 
Een en ander is ook afhankelijk van hoe de verdeling in de Radix is.  
Ben je al gewend aan een bepaald element, dan is de impact minder groot, of leidt soms tot 
overdrijving, óf tot oplossingen. 
 

 
 

Nadruk op Vuurhuizen (1, 5 en 9): 
Er is actie, nieuwe initiatieven, sneller enthousiast reageren, maar je kunt ook heel 
inspirerend zijn en toekomstplannen gaan maken. Je kunt iets van de grond tillen en in de 
wereld zetten 
Heb je al veel vuur in je Radix dan kan er ook overactiviteit ontstaan. 
 
Nadruk op aardehuizen (2, 6 en 10): 
Het concretisering van plannen tot tastbare vormen/resultaten kan er dit jaar ontstaan. 
Omgaan met regelmaat en orde, structuren aanbrengen en zaken afmaken. 
Is er in de Radix al veel aarde, dan kan je je geremd voelen, soms kan je zelfs wat vast 
komen te zitten door te veel zekerheden te willen. 
Maar het kan ook leiden naar vormgeving en resultaten. 
 
Nadruk op Luchthuizen (3, 7 en 11): 
Contacten en communicatie zijn belangrijk en het kan zijn dat er veel mensen op je pad 
komen, in welke vorm dan ook. 
Is er in de Radix veel lucht, dan kan het wat te veel worden en loop je het risico dat je het 
niet op een rijtje krijgt. Er ontstaat dan onrust. 
Je kunt ook juist heel goed netwerken. 
 
Nadruk op Waterhuizen (4, 8 en 12): 
Dit geeft ontplooiing van gevoelens, je gaat iets met de gevoelens en creativiteit doen. Ook 
spiritualiteit kan naar de voorgrond komen en inzichten kunnen helder worden. 
Is er in de Radix al veel water dan kan je gaan overdrijven in gevoel, emotioneel worden, of 
je te veel mee laten slepen. 
Je kunt door deze nadruk ook een hogere gevoeligheid ontwikkelen. 
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Kruizen 
 
Wat je met de elementen hebt gedaan kun je ook met de kruizen doen. Kijk hoeveel planeten 
er in een hoofd- , vast- of beweeglijk huis vallen. 
 
Nadruk op  het Hoofdkruis (hoekhuizen: 1, 4, 7, 10)  
Dit maakt je gericht op de buitenwereld, je treedt meer naar buiten. 
Ook ben je mogelijk wat ambitieuzer 
 
Nadruk op het Vaste kruis (opvolgende huizen: 2, 5, 8, 11) 
Je bent uit op stabilisatie, zekerheden. Je hebt mogelijk wat moeite met veranderingen.  
Het is een goed jaar om dingen af te ronden. 
 
Nadruk op het Beweeglijke kruis (vallende huizen: 3, 6, 9, 12) 
Het is vaak een jaar van kleine veranderingen.  
Het kan wat onrust opleveren. 
 
 
 
Geef de elementen en kruizen niet al té veel nadruk, maar neem het mee als je bevestiging 
zoekt voor bepaalde tendensen, of als verfijning van je duiding. 
Ook als het echt opvallend is en je oog er als vanzelf naar toe getrokken wordt heeft het 
waarschijnlijk meer impact. Dit gebeurt vanzelf wanneer er een vol huis is, met meer dan 4 
planeten of punten er in. Hier ga je dan op focussen vanuit verschillende invalshoeken. 
 
Bijvoorbeeld bij Solaar met een Stier-Ascendant kijk je of er veel in het vaste kruis staat. Dat 
kan wijzen op wat moeite met veranderingen. Staat Saturnus dan ook nog in huis twee dan 
geeft dat weer extra nadruk op wat rigiditeit, of even ‘een-pas-op-de-plaats-jaar’. 
 

 
Speel met alle mogelijkheden en  

Gebruik vooral je intuïtie…. 
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De Planeten in de Solaar 
 

De planeten worden in hun huispositie bekeken en niet in het teken waarin ze staan, tenzij 
ze in hetzelfde teken staan als in de Radix, dan krijgen ze nadruk door de herhaling. 
De Maan is hierop een uitzondering, soms nemen we daar wel het teken mee. 
Kijk of er vergelijkbare aspecten zijn tussen planeten die ook in de Radix voorkomen. Ze 
hoeven niet van dezelfde kwaliteit te zijn, een vierkant in de Radix en een sextiel in de Solaar 
geldt ook. Deze planeten krijgen een extra accent. Er wordt dit jaar een mogelijkheid 
gegeven om dat aspect meer vorm te geven. 

 
Of een en ander gemakkelijk of moeilijk zal verlopen hangt af van de soort aspecten en wat 
er in het leven aan de hand is, maar ook hoe je er naar kijkt. Alles kan uiteindelijk positief 
geduid worden. 
 

Hoekplaneten vragen om een extra blik 

 
Hoekplaneten. 
Hoekplaneten zijn de planeten die op de uitgangen van de Solaar staan, dus op de 
Ascendant, of er tegenover op de Descendant. Op het IC of MC. Hoe meer er zijn, hoe 
belangrijker dat jaar gaat worden.  
Die planeten vragen om er in de duiding wat meer de diepte mee in te gaan. 

In 2005 heb ik Pluto op het IC en ik besloot een ander huis te kopen, 
hetgeen in 2006 gebeurde. 
In 2006 heb ik Uranus op het IC en in die Solaar ben ik daadwerkelijk 
verhuisd. 

Nu gaan we de verschillende planeten wat nader bekijken: 
 
 
DE PERSOONLIJK PLANETEN  
 
De Zon: 
De Zon hoort natuurlijk als eerste bij de Solaar (Sol = Zon) en heeft een hoofdrol. 
Daar waar de Zon staat wil je ‘schijnen’. Dit huis krijgt dus nadruk en daar liggen 
mogelijkheden tot een stuk persoonlijke ontplooiing. Het gebied, huis, waar de Zon staat zal 
als een rode draad door dat jaar lopen.  
Het ego kan een focus hebben, maar dat kan op verschillende niveaus, afhankelijk waar de 
persoon zich bevindt en welke leeftijd er bij hoort. 

Twee maal heb ik mijn Zon in het 7e huis gehad en in beide jaren heb 
ik iemand ontmoet die een heel belangrijke plek in mijn leven heeft 
ingenomen.  
Zon in 8ste huis geeft vaak confrontaties met ‘leven en dood’, of het 
aangaan van diepgaande processen. 

Welke aspecten de Zon maakt geeft meer informatie over dit item en het huis waarvan de 
Zon Heer is kan ook meer aanwijzingen geven. 
 
De Maan: 
De Maan is veranderlijk in zijn vorm en dat geeft direct al aan dat hier beweging gezien kan 
worden. Vaak heeft het huis, levensgebied, waar de Maan staat een onrustig verloop. 
Het geeft aan waar je gevoelsmatig veel mee bezig bent en waar veranderingen kunnen 
optreden. Het kan positief zijn, maar ook als negatief ervaren worden. 
Pak de huisheer van de Maan er ook bij, zeker als het vragen oproept. Bij de Maan mag je 
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ook het teken meenemen. 
Maan kan met gevoel, maar ook met het moeder/kind-thema te maken hebben. 

In het jaar dat ik het boek ‘Lunaren’ schreef had ik een Solaar met 
een Kreeft-Ascendant en de Maan (Heer één) stond in het 12e huis. 
Ik trok mij veel terug om te schrijven en leek vaak hulp van de 
kosmos te krijgen. 

Mercurius 
Uiteraard hebben we het dan hier over het thema communicatie. Het huis waarin deze 
planeet staat zal het centrum worden van je contacten en netwerken. Hij staat nooit ver weg 
van de Zon en kan daar dus dikwijls (niet altijd) een contact (conjunctie) mee hebben. Hoe 
dichterbij (minder dan 10 graden), hoe meer je op de communicatietoer zult gaan. 
Waarover? Het huis waar Mercurius staat kan je er meer over vertellen. 
Is hij retrograde in je Solaar dan kan hij anders uitwerken, meer teruggetrokken en 
beschouwend of wat meer moeite om duidelijk te maken wat je bedoelt. Soms heb je het 
gevoel dat wat je zegt niet overkomt of verkeerd wordt begrepen. 
 
Venus 
Venus is de planeet van verbinden en meestal gebeurt dat met mensen en dan komen we op 
het gebied van relaties en vriendschappen. Als we ons verbinden met materie, dan komen 
we meer op het gebied van de kunst en kan creativiteit een rol gaan spelen. In de 
‘geldhuizen’ (2 en 8) kan het ook met financiële zaken te maken hebben. 
Ook Venus staat nooit ver van de Zon en wat ik bij Mercurius geschreven heb geldt ook voor 
Venus. 
Venus loopt soms ook retrograde, maar minder dan Mercurius en heb je deze in je Solaar 
dan is het handig om daar wat meer over te lezen. Op de website staat hierover wel een en 
ander te lezen en wil je meer weten dan is er een speciale reader over Venus retrograde in 
de webshop. 

Venus in het 11e huis gaf mij een jaar waar ik een extra centje 
bijverdiende door les te geven in groepen, naast de leuke contacten 
ook inkomsten. 

Mars 
Mars is de planeet van energie en daadkracht en geeft aan waar er actie mag zijn dit jaar en 
waar je je energie investeert. Afhankelijk van het huis kan hij zich uiten in bijvoorbeeld: 
assertiviteit, seksualiteit, werklust, reizen enz.  

Welke huizen zouden hierbij kunnen horen?* 

Mars kan zich ook laten zien door ruzie en/of onenigheid. 
Huispositie en aspecten kunnen meer duidelijkheid geven  
Een aspect met Neptunus kan nog wel eens energie weghalen en vermoeidheid opleveren. 
 
 

 
 

* Antwoord: achtereenvolgens: 1, 8, 6, 9 

 
 

https://noordknoop.nl/retrograde-planeten/
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DE KLASSEN-PLANETEN  
 

Deze (Jupiter en Saturnus) noem ik zo omdat ze door hun omloopsnelheid vaak bij kinderen 
van een hele schoolklas in hetzelfde teken staan en dan weet je direct dat het teken niet zo 
belangrijk is. Dit geldt voor de Radix en in de Solaar is het sowieso van veel minder belang. 
We richten ons dus op de huizen en op de aspecten die deze planeten met de persoonlijk 
planeten maken. 
 
Jupiter 
Jupiter wordt over het algemeen gezien als een planeet die positiviteit brengt en hij wordt 
ook wel eens de geluksplaneet genoemd. Groei is er ook mee verbonden en dat kan ook wel 
eens leiden tot gewichtstoename. Ook hier is het huisgebied leidend en in huis 2 en 8 kan 
het financieel gewin geven, alhoewel je meestal geen miljonair wordt. Jupiter is  ook 
verbonden aan levensfilosofische vragen, godsdienst items en juridische zaken. 
 

Mijn Jupiter in 8 heeft me tot twee maal toe een (kleine) geldprijs 
opgeleverd.  
Als heer 8 vierkant Pluto (heer 12) en conjunct Heer 9 heeft hij ook 
uitgewerkt in narigheden met een erfenis en juridische kwesties. 

 
Saturnus 
Saturnus wordt vaak als een wat zware energie gezien en in een Solaar kan hij best 
aangeven waar wat tegenwerking en begrenzing te verwachten is. Toch wil ik benadrukken 
dat hij ook vormkracht kan geven en ons een betere plek met de voeten in de aardse 
werkelijkheid kan geven.  
Er kunnen wat zorgen ontstaan op het gebied waar hij staat. 

In huis 6 heb ik meegemaakt dat ik mij zorgen maakte over of er wel 
voldoende werk binnenkwam. 

De Radix-Saturnus kan belangrijk zijn, zeker als daar een aspect vanuit de Solaar mee is. 
De conjunctie, de terugkeer, heeft natuurlijk de grootse. Is dit het geval dan raad ik je aan om 
je daar nog even in te verdiepen, want het is ene belangrijke fase in het leven.  
Er is een reader in de webshop. ‘Saturnus door de huizen’. 
 
 

Kijk altijd naar de transits van Saturnus door de huizen! 

 
 
Kijk altijd naar de transit van Saturnus, ga na door welk huis (of huizen) hij tijdens de duur 
van de Solaar heen gaat. Overgangen van het ene naar het andere huis zijn belangrijke 
momenten in dat jaar. Het geeft een overgang van thema’s weer. 
 
In de Solaar geeft het huis aan waar het thema kan liggen. Bijvoorbeeld in 2e huis kun je 
(tijdelijk) wat spaarzamer zijn (of op je centen gaan zitten), in huis 3 kunnen er wat 
moeizame correspondenties zijn, of problemen met de buren. 

Saturnus in het 7e huis heeft mij in dat jaar doen besluiten om een 
einde te maken aan een relatie die geen toekomst had. 

 
 
 
 

http://www.noordknoop.nl/winkel
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DE BUITENPLANETEN  
 
Dikwijls geven de buitenplaneten in een Solaar iets aan dat pas later, bv het volgende jaar,  
zijn beslag gaat krijgen. Bekijk wel goed de aspecten die deze langzame planeten maken 
met de persoonlijke planeten, zij kunnen ze een extra kleuring geven, zeker als je de 
huisheren meeneemt.  
 

Langzame planeten hebben invloed op sneller lopende planeten, niet 
andersom!
 

Uranus  
Uranus wijst op gebieden waar plotselinge veranderingen plaats kunnen vinden of waar je je 
los wilt maken uit de gevestigde orde. In een relatie (7e huis) kan hij brekend uitwerken en dit 
kan leiden naar een breuk of scheiding, maar ook tot vernieuwing door goede gesprekken of 
therapie.  
De andere kant is dat er allerlei nieuwe zaken op je pad kunnen komen die vooral 
verrassend uitwerken. Uranus op het IC geeft vaak een verhuizing of ingrijpende verbouwing 
aan. Zie hoekplaneten in begin van dit hoofdstuk. 
 
Neptunus  
Neptunus is altijd wat onvoorspelbaar, dat is nu eenmaal het karakter van deze planeet. Hij 
heeft moeite met grenzen en dit naar beide zijden, naar zowel het aardse als naar het 
kosmische. Hij kan wijzen op bedrog, chaos of verslavingen maar ook op zaken die met 
kosmische energie te maken hebben, zoals verhoogde intuïtie of zelfs helderziendheid of het 
ervaren van visioenen (huis 8 of 12).  
Overstromingen door knappende leidingen kunnen voorkomen (4e huis) of het verdwijnen 
van geld (2e huis).  
kijk hier ook weer waar, op welke persoonlijke planeten, hij invloed heeft.  
Hij is altijd wat moeilijk te duiden door zijn brede werking.  Neem het leven van de persoon 
mee, want iemand die nooit last heeft van verslavingen zal er dit jaar ook niet zo gevoelig 
voor zijn dat hij/zij naar een kliniek moet. 
 
Pluto  
Pluto verwijst meestal naar grote transformaties en zaken die met macht/onmacht te maken 
hebben. Pluto kan in dit Solaarjaar een aanzet geven, maar hij is vaak jaren mee bezig met 
zo’n proces.  
Kijk hiervoor ook wat hij als transit doet, want door zijn trage beweging is hij jaren bezig met 
de invloed op planeten (en huisheren).  
In een Solaar kan het een voorbijgaand aspect zijn, echter door zijn verstollende werking kan 
het (zo’n transit) zelfs nog langer duren. Spreek erover met de cliënt, want de ervaring is 
belangijker dan het astrologische feit. Het is beslist niet een doemscenario, er liggen altijd 
groeikansen.  
Pluto is de planeet van de ziel en als je goed op je eigen pad loopt zal hij alleen maar 
cadeautjes komen brengen. 
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DE KNOPENAS,  
De Noordknoop en de Zuidknoop 
 

Die kunnen natuurlijk niet ontbreken als je een Centrum leidt dat Noordknoop heet 😊 

 
We zien door de omgangssnelheid van de knopenas elke 18 à 19 
jaar een herhaling optreden in het teken en daaraan verwant ook 
een omgekeerde herhaling op de helft, dus elke 9 à 10 jaar.  
Dat geeft een nadruk op het zielendoel en werkt als een reminder. 
Ik leg de Noordknoop wel eens uit als een koptelefoon die je zo af 
en toe je oorspronkelijk geplande zielendoel influistert.  
 
In het algemeen geeft de Noordknoop in je Solaar een subdoel aan die je op je evolutionaire 
reis uit je bagage mag halen en dit vraagt dan om je aandacht om daar zo af en toe even 
naar te kijken. Is het huis waar deze staat ook nog eens hetzelfde als in je Radix dan wordt 
er harder aan je getrokken om te luisteren naar dat fluisterstemmetje dat je ziel zo graag wil 
dat je hoort. 
Let hier ook weer op de herhalingen en in dit geval is de omgekeerde herhaling ook een 
duidelijke boodschap om eens stil te staan. Naar mijn idee is het dan vooral gefocust op de 
Zuidknoop: wat zit er nog in je rugzakje, welke zaken mogen worden afgehecht en los 
gelaten? Welke ervaringen mag je nog mee maken? 
 
Ik heb geen echte studie gedaan naar herhalingen van de knopenas in de Solaarhuizen.  
Bij mezelf zie ik 4 herhalingen van de Noordknoop in het 2e huis (mijn radixstand) tot nu toe 
(67e jaar). Op mijn 7e, 24e, 44e en 54e jaar . 
Voor twee van de vier waren er zeker levensveranderende zaken aan de orde, een scheiding 
(op mijn 24e) bracht mij meer naar het pad van de Noordknoop en stoppen met roken (44e) 
gaf mij vast een langer leven om mijn doelen waar te maken.  
Van de andere (7e en 54e) kan ik het (nog) niet zien, maar zielendoelen zijn niet altijd helder. 
Totdat je ze bereikt hebt of er aan toe bent om het inzicht te krijgen en dat raag vaak een 
bredere kijk op Leven in zijn grootste betekenis. 
Inspiratie hiervoor: www.opmijnwolkje.nl  
Mogelijk hebben jullie ook al je Solaren in schema gebracht en kun je hier eens naar kijken. 
Ik hoor het graag. 
 
TIP: 
In het boek van Adrie van der Ven2 staat een heel hoofdstuk die over de standen van deze 
knopenas (nodes door hem genoemd) en is per huis in de Solaar uitgewerkt.  
Ook behandelt hij alle planeten in de diverse huizen en welke betekenissen daar mogelijk 
aan gegeven kunnen worden.  
Het is, naast veel interessante algemene  informatie, een zogenaamde kookboekformat en 
dat is handig als je wat onzeker bent in de astrologie, maar het staat vaak wel de intuïtie in 
de weg.  
Een boek om te hebben om even iets op te zoeken zodat je weer inspiratie krijgt. 
 

 
Blijf die intuïtie vooral ook kansen geven. 

 
 

                                                
2 De solaarhoroscoop 

http://www.opmijnwolkje.nl/
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ASPECTEN 
 
Herhalingen vanuit de Radix. 
We hebben het in de vorige teksten al regelmatig genoemd, maar hier nogmaals:  
Kijk of er aspecten zijn die ook in de Radix voorkomen (de planeten zijn belangrijker dan 
welk soort aspect) Het geeft een soort herhaling weer, een herkansing. 
Ook planeten in een zelfde huis horen tot de herhalingen, maar de belangrijkste herhaling 
blijft die van de Ascendant. Lees hierover in het boek ‘Lunaren’, daarin staat een filosofie 
over de waarde van deze herhalingen voor de ziel. 
 
Aspecten in de Solaar 
Planeten op een van de hoekpunten geven een groot accent aan die planeet, speciaal op 
Ascendant en op MC, maar ook op het IC en Descendant. Ook als een andere cusp geraakt 
wordt geeft dit meer waarde aan de werking van die planeet. Soms werkt hij al in het 
volgende huis uit. Als regel duiden we echter de planeten in het huis waar hij daadwerkelijk 
staat. Maar gebruik je gevoel erbij en praat er over met je cliënt.  
Mercurius op het MC kan betekenen dat je dit Solaarjaar openlijk naar buiten treedt, door 
bijvoorbeeld website, nieuwsbrief of advertenties. 
 
We duiden de aspecten niet alleen qua waarde van die planeet, maar vooral ook als 
huisheer. Die zijn erg belangrijk.  
Ook over het werken met huisheren is een reader in de webshop 
 
Aspectfiguren 
Ik ga hier niet al te diep op in omdat dit te uitgebreid zou worden voor deze reader, maar 
noem enkele belangrijke: 
 
Een Jod geeft een gevoel van onrust en onzekerheid, dit kan zowel innerlijk als uiterlijk. Het 
gaat meestal gepaard met iets belangrijks dat staat te gebeuren. De planeten, punten en/of 
MC/Asc zijn de spelers van het jod en bepalen over welke gebieden (huisheren) de onrust 
heerst, maar de Apex-planeet speelt de hoofdrol. 
 

Doe het samen! 

 
Een T-vierkant geeft aan dat er dingen overwonnen moeten gaan worden, ze gaan niet 
gemakkelijk, maar de problemen zijn duidelijk en niet zo ondoorgrondelijk als bij de Jod. Ook 
hier is de Apex-planeet de wegwijzer van het thema. Neem ook weer de huisheren mee! 
 
Een ongeaspecteerde planeet is een energie waar je geen vat op krijgt dat jaar. De vraag 
is eigenlijk wat je gedaan hebt met de energie tot nu toe en zeker moet hier gekeken worden 
welke rol deze planeet in de Radix heeft. Kijk ook naar huis en huisheer van deze planeet en 
laat je inspireren door de persoon waarvan de Solaar is. 
het antwoord zit vaak tegenover je en je hoeft als astroloog niet alles te weten, juist in een 
gesprek wordt één plus één drie. 
 
 
 

Vergeet niet de transits en progressies voor dat jaar te bekijken.  
Hierin zit veel aanvullende informatie 

 
  

http://www.noordknoop.nl/winkel
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Dit alles is geschreven in het licht van de geboortehoroscoop, de fase en niveau waarin de 
persoon verkeert en de tijdgeest waarin het Solaarjaar zich afspeelt.  
Doe het samen met de eigenaar van de Solaar, want de invulling van de persoon waar het 
om gaat is net zo belangrijk als wat jij op je papieren Solaar ziet. 
 
Als je aan de slag gaat met deze materie terwijl het allemaal nog vrij nieuw is, raad ik je aan 
om eerst eens een voorbij jaar te nemen en te zien wat er toen gebeurd is. Kun je dat 
terugvinden in die Solaar? 
Neem nog eens wat jaren waarin voor jou belangrijke gebeurtenissen waren die grote impact 
op je had en ga daarmee eens kijken naar de stappen die in deze reader worden aangereikt. 
 
Het is leuk en boeiend om een dossier van je Solaren aan te leggen, ten eerste een map met 
alle tekeningen en daarnaast een Excel-sheet met een overzicht van de gevonden standen. 
Dan kun je snel zien wat en hoe het kan werken. Dat kan er zo uitzien: 
 

 
 
Kijk ook eens in welke jaren je een Nieuwe of een Volle Maan in je Solaar had.  
Vooral een nieuwe Maan geeft een nieuw begin aan. 
Ze zijn bij mij zeldzaam, soms staan ze wel in hetzelfde huis, maar is de afstand té groot. 
Mag tot 10 graden orb zijn en in hetzelfde teken. 
 
 
Jouw verhalen, met de kennis van deze reader, kan een mooie aanvulling zijn op de teksten. 
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Tot slot: nog wat leuke ditjes en datjes 

 
 
Aankondigingsfase 
 
We hebben niet echt een vast punt wanneer onze solaar begint. 
Veel astrologen, en ook ik, gaan er van uit dat we een nieuwe solaar al een paar maanden 
ervoor kunnen voelen. Daarbij kunnen Lunaren (maan-horoscopen) een rol spelen. 
Leuk om misschien eens op het volgende te letten. Bewijs heb ik er nog niet voor, want je 
krijgt maar eenmaal per jaar de kans,  maar er zijn wel wat leuke ervaringen over dit 
fenomeen aan me verteld: 
 
Celeste Teal3 stelt dat drie maanden voor je verjaardag, met een spreiding naar beide kanten 
van een paar dagen (zij geeft 5 dagen aan) er een boodschap naar je toe komt. Deze zal niet 
met grote neonletters aan je verschijnen, maar het is wel iets dat indruk op je maakt. De drie 
Lunaren voor die verjaardag kunnen dan aanwijzingen bevatten van een eventueel thema 
dat in de nieuwe Solaar naar voren kan gaan komen. Dit geldt vooral, zo stelt Teal, als er in 
de Solaar een duidelijke andere energie te zien is. 
Het zijn dus elk jaar dezelfde data, je kunt ze in je agenda noteren. 
 
 
 
 
Wat standen en de bijzondere ervaringen erbij 

• Ik heb Heer 5 in 8 een keer gezien bij de ontmoeting van een ‘geheime minnaar’. 
 

• Met Heer 1 in 12 waren bij mij vaak jaren waarin ik verhuisd ben. 
 

• Heer 1 in 8 had haast altijd met afscheid te maken en een paar keer heel letterlijk, 
met de dood van een naaste. 
 

• Herhalingen van mijn Radix-Waterman-Ascendant, slechts drie keer voorgekomen, 
gaf mij mensen in mijn leven die met Pluto in 7 (Radix) mij een ruimere blik op relaties 
gaven.  Een jaar het thema dat ik geen kinderen kon krijgen en dat gaf ook een draai 
aan mijn leven. 
 

• Tellen van aantal planeten in een huis, plus her 1 levert ook frappante resultaten op. 
In een jaar had ik 6 maal iets met huis 6, ik ben toen erg ziek geweest met wondroos. 
5 maal iets in 4 was het jaar dat mijn oma stierf. 
 

• …………………….Komen hier jouw ervaringen? 
 
 

Tineke Boogaarts 
Juni 2017  
 
 
 
 

                                                
3 Celeste Teal, ‘Identifying planetary triggers’ 



 28 

 
Bronnen en literatuur:  
 
artikelen en studiebundel van Karen Hamaker (Symbolon) 
 
Solaren van Ineke Bergman 
 
Lunaren van Tineke Boogaart 
 
Identifying planetary triggers’ van Celeste Teal 
                 
De solaarhoroscoop van Adrie van der Ven 
 
Cosmische cycli van wording van Alexander Ruperti 
 
Mijn eigen Solaardossier 
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BIJLAGE I 
 

 
 
 
 
 
 
Relatie tussen huizen, planeten en tekens 
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BIJLAGE II 
Volgorde van uitwerking (checklist): 

 

• In welk teken staat de S-ascendant 
(is er een herhaling)    

 

• In welk huis valt de S-ascendant in de radix  

• Waar valt Heer één 
 

 

 

• Zijn er huisheren thuis of in receptie (gele huizen)  

• Zijn er hoekplaneten  

• Waar staat de Zon 
 

 

 

• Waar staat de Maan 
 

 

 

• Welke aspecten krijgen Zon, Maan (nieuwe of volle maan) 
 
 

 

• Waar staan Mercurius, Venus en Mars 

 
 

• Waar staan Saturnus en Jupiter 
 

 

 

• Waar staan Uranus, Neptunus en Pluto  
(werken vaak pas jaar later uit) 

 

 

 

• Zijn er herhalingen (Radix) van planeten in huizen  

• Zijn er aspecten tussen planeten die ook in de Radix voorkomen. 
 
 

 

 

• Zijn er aspectfiguren (Yod, T-vierkant) 
 

 

 

• Wat valt verder op? 
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BIJLAGE III 
 
COSMISCHE CYCLI VAN WORDING  
De belangrijkste astrologische overeenkomsten met de leeftijdsfactor.  
Deels uit: Cosmische Cycli van Wording, van Alexander Ruperti 
 

Speciaal voor kinderen:  
Rondom het 6e jaar: Het Zwarte Maan kanaal gaat zich sluiten 
7 jaar: Eerste vierkant van Saturnus-t naar Saturnus-radix (le cyclus).  
12 jaar: 1e Jupiterterugkeer  
Vaak zien we kinderen geslachtrijp worden  
14 jaar: Saturnus-t oppositie Saturnus-radix 
Het kind gaat zich los zien van zijn ouders, als eigen identiteit. 
14 jaar: Uranus sextiel Uranus, op zoek naar uniciteit, ‘breken’ met ouders 
19- jaar Er begint een nieuwe Maansknopencyclus  
21 jaar: Uranus vierkant Uranus 
21 jaar: Laatste vierkant van Saturnus-t naar Saturnusradix (1e cyclus)  
 

24 jaar Tweede Jupiterterugkeer  
27+ jaar: Progressieve Maan conjunct Maan-radix  
28 jaar Uranus-t driehoek Uranus-radix;  
28 jaar: Maansknopen positie omgekeerd aan radix-positie  
29,5 jaar: Saturnusterugkeer (begin 2e Saturnus-cyclus)  
30 jaar: Herhaling van het radix-aspect tussen de Zon en de Maan door de  
progressieve Zon en Maan. Jupiter-t oppositie Jupiter-radix  
36 jaar: Eerste vierkant (2e cyclus) van Saturnus-t naar Saturnus-radix en 3e Jupiterterugkeer  
38 – jaar:  Er begint een nieuwe Maansknopencyclus.  
37-42 jaar: Uranus-t oppositie Uranus-radix  
37- mogelijk tot 50 jaar: Pluto-t vierkant Pluto-radix (Pluto kraken) 
42 jaar: Eerste vierkant van Neptunus-t naar Neptunus-radix. Jupiter-t oppositie Jupiter-radix  
44 jaar: 2e Saturnusoppositie naar Saturnus-radix  
47 jaar: Maansknopen omgekeerd aan Maansknopen positie-radix  
48 jaar: 4e Jupiterterugkeer  
51 jaar: Laatste vierkant (2e cyclus) van Saturnus-t naar Saturnus-radix  
55 jaar: Progressieve Maan keert voor de tweede keer terug op de radixpositie  
56 jaar: Uranus-t driehoek Uranus. Begin van de 4e Maansknopencyclus.  
59-60 jaar: Tweede Saturnusterugkeer (Start 3e Saturnus-cyclus) 5e Jupiter- terugkeer. Het aspect 
tussen de Zon en de Maan in de radix wordt voor de tweede keer herhaald in de progressieve 
standen.  
63 jaar: Laatste Vierkant van Uranus-t naar Uranus-radix  
65 jaar: Maansknopen positie omgekeerd aan radixpositie  
66 jaar: 3e Eerste (Wassende) Vierkant van Saturnus-t naar Saturnus-radix  
72 jaar: 6e Jupiterterugkeer  
75 jaar: Begin van de 5e Maansknopencyclus. 3e oppositie van Saturnus-t naar Saturnus-radix  
80 jaar: 4e Laatste (Afnemende) Vierkant van Saturnus t- naar Saturnus-radix  
82-83 jaar: 3e terugkeer van de progressieve Maan naar de radixpositie  
84 jaar: Uranusterugkeer. 7e Jupiterterugkeer. Maansknopen positie omgekeerd aan de radixpositie. 
 

Deze standen kun je in een Solaar terugvinden en hoe exacter ze zijn, hoe meer invloed dat jaar. 
 
 
  

http://www.astrologie.ws/cycles.htm
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Aanbieding: 
 

Als je deze reader hebt aangeschaft via mijn webshop op www.noordknoop.nl/winkel , 
dan kan je één Solaar-tekening van een door jou gekozen jaar  

gratis gemaild krijgen. 
 

Geef hierbij dan wel nog even je naam en je geboortegegevens (datum, plaats en tijd)  
én de plaats waar je was op of rond je verjaardag van dat jaar. 

 
Stuur dit per mail naar tineke@noordknoop.nl  

en ik zal de door jou gevraagde  
Solaar-tekening  

aan je doen toekomen. 
 

 
************ 

 
Ook is het mogelijk om een reeks Solaren te bestellen en hiervoor reken ik een euro per 
Solaar, dus wil je ze voor 10 jaren, dan kost je dat 10 euro. 
Leuk om te zien wanneer je herhalingen hebt, of een boekje te maken van al je Solaren om 
daarin de belangrijkste gebeurtenissen te schrijven. 
In principe worden ze voor één verblijfplaats (geef op welke dat moet zijn) gemaakt en je 
krijgt ze in een document per mail toegestuurd. Je kunt ze dan zelf opslaan en/of uitprinten. 
Geef even aan van welke jaren je ze wilt hebben en met welke huizensysteem je werkt.  
Heb je specifieke wensen (bijvoorbeeld jaren met een andere verblijfplaats) neem dan even 
contact met me op, want dan moeten we even overleggen. 
 
 

 

 

 

  

http://www.noordknoop.nl/winkel
mailto:tineke@noordknoop.nl
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