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De Ram Pasen en de Weegschaal 

Wat hebben deze woorden met elkaar te maken. Twee sterrenbeelden met 
het van Joodse oorsprong Pesach, Pasen. 
Het Pesach is één der belangrijkste feesten der Joden. Herdacht wordt de 
bevrijding van de Joodse voorvaderen uit Egypte. Het gebeurd op de dag 
van de eerste volle maan op de begonnen lente. Het duurt 7 dagen. 
Het Pasen, Paasfeest is het feest van de opstanding van Christus, die voor de 
zonden der mensen gestorven was en de dood overwonnen. Het Pasen 
wordt gevierd op de eerste zondag achter de eerste volle maan na het begin 
van de lente. Een niet zo een harde lijn met bevrijding? Voor de Christenen 
misschien wel. 
 
Het kan gebeuren dat je lukraak, zonder inspanning in een denkproces 
terecht komt. Wandelend,  zittend, rijdend op de fiets , rijdend in de auto.  
Het overkwam mij gisteren avond de 16 de april. Een oorlog in midden 
Europa. Vluchtende mensen. Pasen na nog een nachtje slapen. Mijn  
verjaring feest, als de geboren ram. Uitzonderlijk gegeten , een voortreffelijk 
diner bij mijn kinderen. Inge mijn dochter een voortreffelijke kokkin en 
gastvrouw. Hoe kan het anders Inge met het sterrenbeeld Weegschaal. 
De zon is al bijna gezonken, nog een stukje schemertijd. Plotseling in de 
Oostelijke hemel een geweldige opkomende maan. De maan is vol, groot 
imponerend. De zon en maan in lijn tegenover elkaar. Dat ik dit mag 
meemaken. Even helder worden, naar huis en controleren. 
16 april 2022. De zon in het teken van de Ram.  
16 april 2022. De maan in het teken van de Weegschaal. Volle maan 
De eerste volle maan na het beginnen van de lente. Pesach. 
17 april 2022 de eerste zondag na de eerste volle maan. Pasen. 
Een wonderlijke gewaarwording. Mijn gedachten gaan terug naar het 
eerder door de maan onderbroken denk proces. 
 
Oorlog in Europa, feitelijk is het vrije Europa al in de oorlog betrokken 
tussen Rusland en Oekraïne. Oekraïne haalt nog in hun alleen  de trekker 
over. 
Vluchtelingen met een tas of koffer, Wel een mobilofoon. 
 
Mijn denken gaat versnellen, denken in je achteruit. 77 jaar terug. 
1 april 1945 Pasen, Duitsland wordt verwoest, vluchten kan al lang niet 
meer. Vluchten betekend de kogel. Geen mobilofoon, geen telefoon, niets, 
niets. 



16 april 1945 Groningen door de Canadezen bevrijdt. De geallieerden laten 
het westen van Holland verhongeren om eerde de Elbe en Berlijn te 
bezetten. Daarmede de alles verplettende Russen het bezetten van het 
grootste deel van Europa te voorkomen. Er waren politici en geallieerde 
generaals die na de overwinning op Duitsland de oorlog met Rusland 
wilden aan  gaan. 
29 april 1945. Dank zij koningin Wilhelmina en Churchill kwamen de eerste 
voedsel droppings.. Een daad die zelfs onze koning Willem Alexander 
vergeten is, 
 
Soms kunnen je hersens snel weg  ebben zoals de zee. Maar ze vloeden ook 
weer snel terug. Prettige, gelukkige, fijne, zalige Paasdagen voor allen 
Gedenk altijd de vrijheid die wij mogen gebruiken maar moeite hebben de 
waarde daarvan te kwantificeren. 
 
Het geweldig Zon Maan gebeuren  en het ontstaan van Pesach, Pasen samen 
onder te brengen in het onderwerp vrijheid, zoals mij op 16 april 
overkomen is niet zondermeer toeval. Wel bijzonder. 
 
Astrologisch  naar de twee sterrentekens kijkend en daarover informatie in 
gewonnen te hebben zijn de geborenen onder deze sterrentekens niet te 
benijden. Hun relatie kan zoals gisteravond onder grote druk komen. 
Ik geloof niet zo in de astrologische waarzeggerij. Het bewijs lever dat ik, 
Ram door de geweldige avond met het super diner gisteren met Inge, 
Weegschaal en Nico mijn zoon mocht hebben. Geen toeval maar en feit. 
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