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2007, het jaar van het Vuur-Zwijn

Op 17 februari 2007 om 17:15 Nederlandse tijd (in China dus op 18 februari) begint het jaar van
het Vuur-Zwijn.
Het Zwijn is het 12e 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 het Zwijn dus vijf maal voor. Zo kennen we het jaar van het Hout-Zwijn, het Vuur-Zwijn,
het Aarde-Zwijn, het Metaal-Zwijn en het Water-Zwijn. Een Zwijnenjaar komt elke twaalf jaar
terug (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 2007), maar een Vuur-Zwijn-jaar slechts ééns in de
zestig jaar (1647, 1707, 1767, 1827, 1887, 1947, 2007).
Het jaar van het Zwijn is goed voor de financiën (al was het alleen maar om ze op orde te brengen),
het zakenleven en de intellectuele ontplooiing van alle mensen, ongeacht hun sterrenbeeld. Het
geld rolt weer en men krijgt de kans om van het leven te genieten. Er is op veel fronten sprake van
‘overvloed’, hoewel er natuurlijk altijd wat kleine problemen - meestal van administratieve aard overblijven. Het is als twaalfde en laatste teken van de kleine cyclus ook een jaar om zaken af te
ronden, niet echt uit te breiden, maar een jaar van ‘duidelijk uitspreken’ (iets wat wij in het
Westen ‘evalueren’ zouden noemen). Het wordt een jaar om op meerdere terreinen het niveau te
verhogen en de kwaliteit te verbeteren. Het is een jaar waarin men in China traditioneel de
binnenlandse politiek onder de loep neemt en allerlei onderhandelingen zullen in dit jaar vaak
probleemlozer blijken te verlopen dan men vreesde. In
het oude China werd dit ‘het jaar van de familie’
genoemd en dat geeft al aan hoe de energie van dit
jaar het best werkbaar gemaakt kan worden. Het is
van oudsher ook een jaar voor ‘het bepalen van
grenzen’, ‘ideeën ontwikkelen’ en ‘contact leggen met de
natuur’ teneinde een emotioneel stabiele fundering
voor de komende cyclus te leggen.
In China kijkt men met gemengde gevoelens naar het
Zwijn. Enerzijds zijn het geluksvogels die – geheel
analoog aan hun dierlijke soortgenoten – de hele dag
in de prut mogen liggen niksen, hun voer krijgen en verder alleen maar nageslacht hoeven te
produceren, maar aan de andere kant is dat nu juist ook de reden waarom Chinese ouders al
generaties lang trachten te vermijden dat ze een Zwijn als kind krijgen. Het Zwijn geldt dan ook
vaak als luidruchtig, lomp en primitief en ‘alleen goed voor in de pan’.
Over het zwijn (als varken) in China valt veel te vertellen en wij zullen daar dan ook dit jaar
meerdere artikelen over gaan publiceren. Dit keer beperken we ons echter tot het astrologische
Zwijn.
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Het Zwijn als astrologisch type
Deze mensen hebben ethiek en moraal hoog in het vaandel staan en zijn altijd op zoek naar de
waarheid. Hun zelfvertrouwen is over het algemeen redelijk groot en ze hebben zelfs de neiging
om een beetje geringschattend te doen over de wat minder intelligente medemens. Als het Zwijn
ergens voor gaat dan is het ook voor de volle honderd procent en wee degene die dan in de weg
loopt. Naar hun eigen zeggen zijn ze ‘recht door zee’, maar hun onbuigzaamheid en rechtlijnigheid wil nog wel eens spoor achter laten van verbrijzelde glazen huisjes en gekneusde lange
tenen. Ze zijn tolerant en zorgzaam, maar tact is niet hun sterkst ontwikkelde eigenschap.
Zwijnen hebben echter een veelzijdig karakter en doorgaans een brede algemene ontwikkeling;
het zijn aangename personen, die dol zijn op gezelligheid en hun huis en gezinsleven nemen een
belangrijke plaats in. Ze zijn over het algemeen niet erg systematisch en ze neigen zelfs tot
luiheid. Ze kunnen wel hard werken, maar ze zijn nu eenmaal afkerig van alle druktemakerij en
schijn waardoor het lijkt of ze geen enkele ambitie hebben om carrière te maken. Ambitieus zijn
ze echter wel degelijk en met name materiele
zekerheid (een vette bankrekening, goud en geld)
kan ze motiveren om stevig de handen uit de
mouwen te steken. Het Zwijn kan echter niet al
te best met financiën omgaan en is dan ook meer
geschikt voor literaire of kunstzinnige beroepen
dan voor het zakenleven. Voor dat soort beroepen zijn ze ook te goedgelovig en te naïef (het
Zwijn gelooft soms zo erg in wonderen dat hij ze ook werkelijk ziet). Ze zijn goedmoedig en
begrijpend; zelfs als anderen de draak met ze steken, ze uitbuiten of misbruik maken van hun
goede vertrouwen, zullen ze niet meer dan hun schouders ophalen. Het doet ze wel zeer – want
zo’n dikke huid hebben ze ook weer niet - maar ze kunnen er gewoon niets mee. Voor het Zwijn is
gastvrijheid belangrijk en ze willen het graag anderen naar de zin maken. Dat wil echter niet
zeggen dat ze zich geheel altruïstisch in het leven opstellen; het Zwijn kan ook behoorlijk
geslepen zijn en onverwacht egocentrische belangen najagen. Maar over het algemeen is het een
vrolijk gezelligheidsdier dat het ook belangrijk vindt om anderen aangenaam bezig te houden.
Het liefst pratend over een goed boek met een dito glas wijn in de hand. Hun gastvrijheid,
betrouwbaarheid en rustgevendheid maken ze tot warme vrienden waarbij je je doorgaans snel
op je gemak voelt en je altijd het gevoel hebt een welbestede middag of avond te hebben
doorgebracht.
Hun buitensporig eet- en drinkgedrag alsmede het najagen van andere fysieke geneugten is voor
de partner niet zelden een constante bron van zorg. Er schijnen ook Zwijnen te zijn die ‘nee’
kunnen zeggen…
Zwijnen kunnen uitstekend overweg met Geiten en Konijnen, redelijk goed met Honden en
Tijgers, maar slecht met Slangen en Hanen.
Het Vuur-Zwijn is een zeer vasthoudend type en dit soort Zwijnen voelen zich het lekkerst als
ze zich kunnen inzetten voor een groot project. Ze zijn wat extremer dan het ‘doorsnee’ Zwijn
en dat heeft ook z’n weerslag op hun hele leven: ze kunnen tot grote hoogtes stijgen, maar ook
heel diep vallen. Meestal valt dit gedrag terug te voeren op een slecht overwogen of een te
haastig genomen besluit in een ver verleden. Ze zetten zich altijd volledig in en vastberaden
gaan ze door tot ze hun doel hebben bereikt. Het zijn optimisten in hart en nieren en weten
uitstekend hoe ze anderen moeten motiveren. Zelfs de meest hopeloos uitziende klus pakken ze
met veel aplomb en voortvarendheid aan en meestal met succes. Zij vertrouwen daarbij op hun
zakelijk inzicht en weten, dat als dàt ze in de steek laat, ze altijd nog hun spreekwoordelijke
geluk achter de hand hebben. Ze hebben geen hekel aan hard werken en begrijpen dat ze dat
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ook zullen moeten doen om samen met hun gezin in redelijke
welstand te kunnen leven. Ze presteren het best in een
team waar grote bedrijvigheid heerst. Helaas geven ze (te)
vaak toe aan hun genotzucht en de neiging om met geld te
smijten; de ene keer voor henzelf, de andere keer om
anderen te trakteren. Gelukkig komen ze meestal op tijd
tot bezinning, waardoor ze meer dan eens een catastrofe
weten te voorkomen. Sommige Vuur-Zwijnen missen deze
rem en gaan ten onder aan een leven wat slechts gevuld is
met alle denkbare vormen van genot. Als ze buien hebben
waarin ze erg kwetsend en autoritair zijn, dan zouden ze
eens op zoek moeten naar onverwerkte schuldgevoelens; ze
kunnen hier overheen groeien, als ze dat willen.
Tot slot nog wat ‘beroemde’ Vuur-Zwijnen:
Kenny Logins
Jan Pieterszoon Coen
Claude Delfincourt
Harry Mens
Charles E.O. Carter
Farrah Fawcett
George Trakl
Melanie (M. Safka)
Koos Alberts
Elco Brinkman
Alice Cooper (Vincent Furnier)
Jules Verne
Frank Groothof
Frits Barend
Ben Cramer
Christina von Lippe-Biesterveld
André van Duin (A.M. Kyvon)
Carlo Goldoni
Gidon Kremer
Walter Röhrl
Franz Magnus Böhme
Andrew Jackson
Erich Mendelsohn
Chico Marx
Juan Gris (J.V. Gonzales)
Roscoe 'Fatty' C. Arbuckle
Elton John (R.K. Dwight)
Geert van Istendael
Maria Sibylla Merian
Emmylou Harris
Trea Dobbs
Patricia Paay
David Letterman

zanger en musicus
zeeheld
componist
ondernemer en presentator
astroloog
actrice en model
dichter
zangeres
zanger
politicus
zanger
schrijver
acteur
presentator
zanger
prinses van Nederland
komiek
schrijver
musicus
autocoureur
componist
Amerikaans president
architect
acteur
schilder
acteur
zanger
schrijver
kunstenares
zangeres
zangeres
zangeres
presentator

7 januari 1948
8 januari 1587
12 januari 1888
29 januari 1947
31 januari 1887
2 februari 1947
3 februari 1887
3 februari 1947
3 februari 1947
4 februari 1948
4 februari 1948
8 februari 1828
14 februari 1947
17 februari 1947
17 februari 1947
18 februari 1947
20 februari 1947
25 februari 1707
27 februari 1947
7 maart 1947
11 maart 1827
15 maart 1767
21 maart 1887
22 maart 1887
23 maart 1887
24 maart 1887
25 maart 1947
29 maart 1947
2 april 1647
2 april 1947
4 april 1947
7 april 1947
12 april 1947
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Gerry Rafferty
James Woods
Mark Volman
Iggy Pop
Johan Cruijff
Astrid Roemer
Ad Visser
Jakobus Cornelis Bloem
Paul Wittgenstein
Fillips II
Carl von Linné
Ada Kok
Bruno Frank
Vidkun Quisling
Salman Rushdie
Howard Kaylan
Kees Jansma
Marc Chagall
Jerney Kaagman
O.J. Simpson
Camilla Shand
Co Adriaanse
David Essex
Marcel Duchamps
Arnold Schwarzenegger
Ian S. Anderson
Josef Strauss
Danielle Steel
Blaise Cendrars
Nadia J. Boulanger
Stephen King
Giuseppe Albini
Meat Loaf (Marvin Lee Adey)
Dick Advocaat
Marc Bolan
Mariska Veres
Le Corbusier (C.E. Jeanneret)
Maurice de Hond
Jackson Browne
France Gall
Hans van der Togt
Job Cohen
Kevin Kline
Willem C.N. Andriessen
Hilary Clinton
Richard Dreyfus
Georg Heym
Tsjang K'ai-sjek
Arnold Zweig

zanger en musicus
acteur
zanger en musicus
zanger
sportman
schrijfster
presentator/kunstenaar
dichter
musicus
Koning van Spanje
natuurkundige
zwemster
schrijver
politicus
schrijver
zanger en musicus
presentator
schilder
zangeres
sportman/acteur
Gravin van Cornwall
voetballer/trainer
zanger
schilder
acteur
zanger
componist
schrijfster
schrijver
componiste
schrijver
Italiaans arts
zanger
voetballer/trainer
zanger en musicus
zangeres
architect
statisticus
zanger
zangeres
presentator
politicus/burgemeester
acteur
componist
politica
acteur
schrijver
politicus
schrijver

16 april 1947
18 april 1947
19 april 1947
21 april 1947
25 april 1947
27 april 1947
28 april 1947
10 mei 1887
11 mei 1887
21 mei 1527
23 mei 1707
6 juni 1947
13 juni 1887
18 juni 1887
19 juni 1947
22 juni 1947
26 juni 1947
7 juli 1887
9 juli 1947
9 juli 1947
17 juli 1947
21 juli 1947
23 juli 1947
28 juli 1887
30 juli 1947
10 augustus 1947
11 augustus 1827
14 augustus 1947
1 september 1887
16 september 1887
21 september 1947
27 september 1827
27 september 1947
27 september 1947
30 september 1947
1 oktober 1947
6 oktober 1887
8 oktober 1947
9 oktober 1947
9 oktober 1947
9 oktober 1947
18 oktober 1947
24 oktober 1947
25 oktober 1887
26 oktober 1947
29 oktober 1947
30 oktober 1887
31 oktober 1887
10 november 1887
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Joost van den Vondel
Bernhard Law Montgomery
Boris Karloff (W.H. Pratt)
Rudolf Scharping
Peter de Jong
Kurt Magnus Atterberg
Steven Spielberg
Bill van Dijk
Conrad Nicholson Hilton
Jozias van Aartsen

dichter
econoom en socialist
acteur
politicus
komiek
componist
filmregisseur en producent
zanger en acteur
ondernemer
politicus

17 november 1587
17 november 1887
23 november 1887
2 december 1947
7 december 1947
12 december 1887
18 december 1947
22 december 1947
25 december 1887
25 december 1947
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