
Het Slotdebat (8 juni op Nederland 1)
Met interesse gisteravond gekeken naar het slotdebat. Het was zonder meer de moeite waard.
Het debat begon met de SGP, Trots op NL en de Partij voor de Dieren.
Mariane Thieme kwam, jammer genoeg, niet zo goed uit haar woorden. Kamikaze-vrouw Rita Verdonk 
slaagde erin Mariane Thieme in haar betoog af te leiden van de hoofdlijnen van de Partij voor de Dieren. 
Gelukkig was Thiemes slotuitspraak wel sterk: “U vraagt zich af of we het ons kunnen permitteren om 15 
miljard te investeren in duurzame ontwikkeling” zei ze “Ik zeg u dat we het ons niet kunnen permitteren om 
dat niet te doen”

In het tweede deel debatteerden:  Roemer, Halsema, Cohen, Pechtold, Rouvoet, Balkenende, Rutte, Wilders.

Ik vond deze keer Cohen's optreden waardig. Deze keer liet hij zich niet intimideren. Cohen zat goed in z'n 
vel gisteravond. Roemer was opnieuw gevat en deed het ook in debat met Wilders goed. Prettig aan de beide 
heren is dat ze niet om de hete brei heen draaien en gewoon zeggen waar ze voor staan. Dat maakt zo'n 
gesprek lekker levendig.
Halsema's optreden was consistent met voorgaande optredens. Prima dus. Ik vond Pechtold sterk. Zijn visie 
op Nederland was inspirerend en zijn voorkeur voor Paars onderbouwde hij goed. 
Verrassend vond ik het optreden van Andre Rouvoet. Zelf ben ik voor een strikte scheiding tussen kerk en 
staat, dus ik zou nooit op hem stemmen. Maar Rouvoet deed het naar mijn idee erg goed: Sociaal, redelijk, 
gericht op samenwerken en ook met visie. Hieronder een analyse van zijn horoscoop en zijn match met de 
overige lijsttrekkers.

Balkenende deed het weer eens matig, naar mijn idee. Te veel details en te weinig visie. 
Rutte viel ronduit tegen. Hij stond wat te draaien en gaf vaak onbevredigend antwoord op de vragen van de 
andere lijsttrekkers. 
Wilders zag ik gisteravond opeens van een andere kant. Hoewel ik faliekant tegen ben, betrapte ik mezelf op 
een zekere sympathie voor de man. Wilders leek voor het eerst echte toenadering te zoeken tot de andere 
lijsttrekkers. Hij was veel minder fel dan anders, toonde minder minachting, meer respect voor de andere 
lijsttrekkers, en dat staat hem goed.  

Andre Rouvoet
Andre Rouvoet klaagde dat de Christen Unie buiten spel wordt gezet. Als we kijken naar de horoscoop van 
Rouvoet dan valt op dat zijn Zon in Steenbok goed matcht met de positie van de Zon van Roemers, Wilders 
(allebei in Maagd) en Balkenende (in Stier). Is een coalitie PVV/CDA/CU/SP mogelijk? Het is een zeer 
merkwaardige combinatie, maar ook qua programma's zijn er raakpunten.
Net als Cohen heeft Rouvoet de Maan in Boogschutter: visie. Pechtold heeft de Zon in Boogschutter. Daar 
ligt dus ook een raakvlak.

Transits: Jupiter/Uranus sextiel Saturnus in de radix van Rouvoet. Saturnus driehoek Saturnus. Deze transits 
geven de mogelijkheid om iets vernieuwend en consistent op te bouwen in 2010.
Neptunus maakt in 2010/2011 een oppositie met zijn Uranus. Zijn visie verruimt zich. Wellicht meer 
compassie? Meer geloof? Of meer verwarring?


