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2006, het jaar van de Vuur-Hond

Volgens de Chinese astrologie is 2006 het jaar van de Vuur-Hond en zo halverwege dit
Hondenjaar (op 17 februari 2007 begint het jaar van het Zwijn) willen wij daar nog wat extra
aandacht aan besteden.
De Hond is het 11e dier van de Chinese dierenriem (de complete serie is: Rat, Os, Tijger, Konijn,
Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Zwijn). En Vuur is één van de vijf Elementen
(Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water). Door alle dieren aan alle Elementen te koppelen werd een
cyclus van zestig combinaties (zestig jaar) gecreëerd en binnen zo’n cyclus komt de Hond dus
vijf maal voor. Zo kennen we het jaar van de Hout-Hond, de Vuur-Hond, de Aarde-Hond, de
Metaal-Hond en de Water-Hond. Een Hondenjaar komt elke twaalf jaar terug (1922, 1934, 1946,
1958, 1970, 1982, 2006), maar een Vuur-Hond-jaar slechts ééns in de zestig jaar (1646, 1706,
1766, 1826, 1886, 1946, 2006).
Het jaar van de Hond
Hondenjaren zijn over het algemeen wat turbulent en onvoorspelbaar. Misschien komt dit voort
uit het karakter van de hond die zowel trouw en speels kan zijn, maar ook gemeen kan bijten,
irritant kan blaffen en – als aaseter – overal graag zijn neus in steekt. Genuanceerdheid is nu
niet bepaald een echte hondeneigenschap en de combinatie met het jaarelement Vuur zorgt voor
felle conflicten – die sneller dan normaal uit de hand lijken te lopen - en drastische maatregelen.
De wereld zal dan ook (wellicht zelfs letterlijk) menigmaal op zijn grondvesten trillen. 2006 zal
door velen als een instabiel jaar gevoeld worden en in het dagelijks leven zullen meer dan
normaal onverwachte tegenslagen de kop op steken. Men heeft het gevoel constant op z’n hoede
te moeten zijn en dat kan leiden tot ondefinieerbare gevoelens van angst, ongerustheid en zelfs
depressiviteit. Ook op politiek gebied zijn Hondenjaren
turbulente jaren; er zullen koppen rollen en oude idealen
zullen nieuw leven worden ingeblazen. De zorg voor de
zwakken (de ‘onderdrukten’, het milieu, etc.) komt weer in
de spotlights en op meerdere fronten zullen de rollen
letterlijk worden omgedraaid (de hond is immers dit jaar
de baas). Het is een goed jaar voor grote projecten. De
kledingindustrie, de bouw en uitgeverijen zullen het heel
goed doen, maar moeten rekening houden met een matige
financiële ruimte. Vooral de buitenlandse valuta zullen zich
erg onvoorspelbaar gedragen dit jaar. Het wordt een
slecht jaar voor de uitgaanswereld (horeca, toneel, etc.).
Voor hen die iets aan hun geestelijke ontwikkeling willen
doen (religie, studie) is dit daarentegen weer een prima jaar.
Hondenjaren zijn over het algemeen voor de Hond zelf niet gunstig; Konijnen (1927, 1939, 1951,
1963, etc.), Slangen (1929, 1941, 1953, 1965, etc.) en Zwijnen (1935, 1947, 1959, 1971, etc.)
doen het echter buitengewoon goed dit jaar.
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En dat dit Hondenjaar ook niet gunstig is voor de viervoetige honden, werd wel bewezen door
een zeer recente actie van de Chinese overheid. In Yunnan werden in een vijfdaagse actie (eind
juli van dit jaar), maar liefst 50.000 honden gedood. Deze drastische maatregel volgde op een
uitbraak van hondsdolheid in deze provincie. Particuliere eigenaren die hun hond zelf doodden
kregen daarvoor een schadevergoeding van 5 Yuan (iets meer dan een halve euro) en een speciaal
‘hondencommando’ ging vervolgens de huizen af om eventueel nalatige eigenaren nog een handje
te helpen. Dit klinkt ons erg bizar in de oren, maar in China sterven er per maand meer dan 300
mensen aan hondsdolheid, een ziekte die hier al meer dan 35 jaar geen enkel slachtoffer heeft
geeist.
Tot slot willen we nog de aandacht vestigen op het veelvuldige gebruik
van het getal ‘vijf’ in deze campagne (5 dagen, 50.000 honden en 5
Yuan). De getallen drie, vijf en acht zijn van oudsher in China
overladen met positieve symbolische waarden en nog steeds erg
populair om allerlei overheidscampagnes te promoten.
De Hond als astrologisch type
Deze mensen zijn betrouwbaar, grondig, grootmoedig,
bedachtzaam en geduldig, maar treden zelden op de voorgrond.
Het zijn goede en trouwe vrienden (ze onthouden altijd je
verjaardag), die door hun eerlijkheid en humor ook makkelijk vrienden
maken. Je kunt op ze rekenen want ze staan altijd voor je klaar: als vriend, als lid van de
familie, maar ook als collega. Het welzijn van hun familie komt echter altijd op de eerste plaats
en ze zullen nooit aarzelen die te hulp te schieten, ook als het ten koste van henzelf gaat. Het
zijn gestage werkers en ze zijn van nature vergevingsgezind en onzelfzuchtig, maar wel zeer
rechtvaardig. Ze twijfelen nog al eens en zijn vaak wat zorgelijk en tobberig van aard. Ze kunnen
ook bijzonder cynisch uit de hoek komen en niet iedereen is gediend van hun neiging tot
perfectionisme. Honden hebben moeite met heftige of emotionele gevoelsuitingen van anderen,
maar staan bekend als goede uithuilschouders. Soms krijgt men de indruk dat ze erg op roddels
gesteld zijn, maar in feite is dat hun nieuwsgierigheid en bezorgdheid, die een enkele keer over
kan komen als opdringerigheid. Ze houden niet van veranderingen omdat ze veel tijd nodig
hebben om zich aan te passen, maar ze zijn daarentegen goed in het sluiten van compromissen en
hebben een hekel aan onduidelijkheden. Ze zijn erg actief en dol op sport, maar doen dat het
liefst met iemand samen. Honden zijn gek op geheimzinnige zaken (het occulte, maar ook een
goede thriller in boekvorm of als film), zijn geïnteresseerd in culturen (eigen, maar ook
vreemde), corresponderen graag en zijn daar ook erg trouw in. Ze zijn niet gevoelig voor status
en geven niet om geld of goederen, maar dat laatste is gemakkelijk gezegd, want een Hond zit
eigenlijk nooit zonder geld. Soms zijn ze wat eigenwijs en in zichzelf gekeerd: dan moeten ze
even vertroeteld en er op gewezen worden dat ze ook hun onzekerheden mogen tonen. Langdurig
geconcentreerd bezig zijn met iets lukt ze meestal niet zo goed, maar over het algemeen redden
Honden zich best heel aardig in de maatschappij.
Vrouwelijke Honden zijn meestal wel erg aantrekkelijk, maar niet erg standvastig.
Vanwege hun sterke rechtvaardigheidsgevoel zien we onder Honden relatief veel juristen,
politieagenten, priesters, artsen en maatschappelijk werkers. Ook in de zakenwereld doen ze
trouwens erg goed.
Honden kunnen het best overweg met Tijgers en Paarden. Met Konijnen redelijk, minder goed
met Ossen, Geiten en Hanen. De combinatie Draak en Hond is volgens de overlevering
‘desastreus’.
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Maar over de specifieke combinatie van het Element Vuur met de Hond valt ook nog iets
specifieks te vertellen:
Vuur-Honden zijn welbespraakt en fascinerend. Ze zijn niet zo stabiel als de andere Honden,
maar door hun vriendelijke aard zijn ze best populair en welgeziene gasten. Het zijn plezierige
mensen die op hun beurt ook weer plezierige mensen aan trekken. Obstakels en conflicten
brengen hen niet snel van hun voorgenomen plannen af; ze sporen eerder hun vasthoudendheid
aan. Ze zijn op hun best als ze ergens een constructieve
bijdrage aan kunnen leveren, maar ze kunnen ook stug en
halsstarrig zijn zodra er iets van hen verwacht wordt waar
ze geen zin in hebben. Eerlijkheid staat voor hen hoog in
het vaandel en ze kunnen werkelijk uit hun vel springen als
ze ergens bedrog ontdekken. Ze bezitten de gave andere
mensen te laten geloven, dat ze de juiste kwaliteiten
hebben om de leiding te nemen. Ze hebben veel lef en zijn
enthousiaste idealisten die gek zijn op avontuur. Ze zijn
veel creatiever en verbaal veel sterker dan andere Honden
en hun ‘hondse’ oprechtheid, gecombineerd met hun sterke
wilskracht, zorgt ervoor dat veel mensen zich tot hen
aangetrokken voelen. Toch hebben ze wat moeite met
tegenslagen omdat ze geneigd zijn om alles door een roze bril te zien; dit kan leiden tot
gevoelens van eenzaamheid. Hun idealisme helpt ze echter bij het verwezenlijken van de meest
ambitieuze plannen. Over interesse van de andere sekse hebben ze overigens niet te klagen.
Vuur-Honden moeten wel leren om hun emoties te hanteren en wat vaker op rationele gronden
beslissingen te nemen.
Tot slot nog een lijst met een aantal beroemde en bekende Vuur-Honden:
Wilhelm Canaris
David Bowie
Oskar Kokoschka
Ludo Martens
Liza Minnelli
Henri Gagnebin
Timothy Dalton
Lee Towers (Leen Huyzer)
Ludwig Mies van der Rohe
Wubbo Ockels
Wilhelm Liebknecht
Gustave Moreau
Armand (Herman van Loenhout)
Haley Mills
Midas Dekkers
Anna Lousi Germaine de Staël
Wladimir Schirinowski
Karl Gustav (Karl XIV)
Paul Haenen
Ulla Hahn
Joanna Lamond Lumley
Gottfried Benn

militair bevelhebber
zanger
kunstenaar
politicus
actrice
componist
acteur
zanger
architect
natuurkundige/astronaut
politicus
schilder
zanger
actrice
schrijver/bioloog
schrijfster
politicus
Koning van Zweden
cabaretier
schrijfster
actrice
schrijver
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1 januari 1887
8 januari 1947
1 maart 1886
12 maart 1946
12 maart 1946
13 maart 1886
21 maart 1946
23 maart 1946
27 maart 1886
28 maart 1946
29 maart 1826
6 april 1826
10 april 1946
18 april 1946
22 april 1946
22 april 1766
25 april 1946
30 april 1946
30 april 1946
30 april 1946
1 mei 1946
2 mei 1886

Eugénie
Jef van Hoof
Candice Bergen
Donovan (D.P. Leitch)
Hermann Grabner
Abraham Tuschinsky
Bernard Zweers
Cher (C.S. la Piere)
George Best
Ivo Niehe
Carl Bechstein
Peter Sutcliffe
Susan Saradon (S.A. Tomalin)
Mensje van Keulen
Donald Trump
Johann Joachim Kändler
Demis Russos
Robert Herberigs
Xanana Gusmao
Robert Schuman
Gottfried Wilhelm Leibniz
Richard Axel
Heinrich Kaminski
Willem Drees sr.
Felix Timmerman
George Bush (jr)
Sylvester Stallone
Al Jolson (J. Rosenblatt)
Linda Ronstadt
Theodorus F.V. van der Bijl
Mireille Mathieu
Frans Weisglas
William Thomas Best
Bill Clinton
Othmar Schoeck
Barry Gibb
Freddy Mercury
John Dalton
Johann Fischer
Claude Vorilhon
Karl Theodor von Piloty
Edwin Fischer
Bram Vermeulen
Justin Haywood
Paul Witteman
Richard Carpenter
Tessa de Loo (Tineke de Wit)
David Ben Gurion
Baldessare Galuppi

Keizerin van Frankrijk
componist
actrice
zanger en musicus
componist
ondernemer
componist
zangeres
voetballer
presentator
pianobouwer
crimineel
actrice
schrijfster
miljardair
beeldhouwer
zanger
componist
politicus
politicus
filosoof
bioloog
componist
politicus
schrijver/kunstenaar
president van Amerika
acteur
zanger
zangeres
componist
zangeres
politicus
componist
president van Amerika
componist
zanger
zanger
fysicus
componist
sekteleider
schilder
componist
cabaretier
zanger
presentator
zanger
schrijfster
politicus
componist
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5 mei 1826
8 mei 1886
8 mei 1946
10 mei 1946
12 mei 1886
14 mei 1886
18 mei 1854
20 mei 1946
22 mei 1946
31 mei 1946
1 juni 1826
2 juni 1946
4 juni 1946
10 juni 1946
14 juni 1946
15 juni 1706
15 juni 1946
19 juni 1886
20 juni 1946
29 juni 1886
1 juli 1646
2 juli 1946
4 juli 1886
5 juli 1886
5 juli 1886
6 juli 1946
6 juli 1946
7 juli 1886
15 juli 1946
18 juli 1886
22 juli 1946
8 augustus 1946
13 augustus 1826
19 augustus 1946
1 september 1886
1 september 1946
5 september 1946
6 september 1766
25 september 1646
30 september 1946
1 oktober 1826
6 oktober 1886
13 oktober 1946
14 oktober 1946
14 oktober 1946
15 oktober 1946
15 oktober 1946
16 oktober 1886
18 oktober 1706

Elfriede Jelinek
Joseph Wenzel, Graf Radetzky
Herman Brood
Guus Hiddink
Charubel (John Thomas)
Mary Wigman (M. Wiegmann)
Amanda Lear
Ted Budy
Gilbert O'Sullivan
Gianni Versace
Joop Zoetemelk
Geert Mak
Wassily Kadinsky
Jose Carreras
Sonia Gandhi
Thorwald Dethlefsen
Emerson Fittipaldi
Jane Birkin
Adriaan van Dis
Steve Biko
Robert Urich
Uri Geller
Marianne Faithfull
Patti Smith

schrijfster
militair bevelhebber
zanger/schilder
voetballer/trainer
astroloog
danseres
zangeres
crimineel
zanger
mode ontwerper
sportman
schrijver
schilder
zanger
politica
mysticus
autocoureur
actrice
schrijver
politicus
acteur
illusionist
zangeres
zangeres
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20 oktober 1946
2 november 1766
5 november 1946
8 november 1946
9 november 1826
13 november 1886
18 november 1946
24 november 1946
1 december 1946
2 december 1946
3 december 1946
4 december 1946
4 december 1886
5 december 1946
9 december 1946
11 december 1946
12 december 1946
14 december 1946
16 december 1946
18 december 1946
19 december 1946
20 december 1946
29 december 1946
30 december 1946

