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  ░░░░░  Zaniah. Astrologisch E-magazine   Editie 29 - Jrg. 4, Nr. 7,  18 september 2011  ░░░░    
 

elkom bij deze speciale editie van het astrologische E-magazine Zaniah! 
Volledig gewijd aan de meest recente versie van het computerprogramma 
Newcomb Versie-5. 

 
 

 
 
 Inhoudsopgave van de nieuwe- en uitgebreide mogelijkheden in Newcomb Versie-5 
 
1. Nieuw onderdeel: Constellaties. 
2. Nieuw onderdeel: Rekenen. 

    a. Datums voor progressieve Placidus-huizen. 
    b. Exacte bepaling datum voor direct naar retrograde en omgekeerd. 
    c. Bepaling van de breedte uit het MC en de Ascendant. 

3. Uitgebreid onderdeel: Planeten en huizen in de buitenring van de horoskooptekening. 
    a. Op basis van progressies (traditioneel of via min-1 systeem) voor iedere willekeurige dag. 
    b. Op basis van transits (actuele planeetstanden) voor iedere willekeurige dag. 

4. Uitbreidingen: Handige knopjes en functietoetsen om snel diverse schermen te openen. 
5. Nieuw onderdeel: exporteren horoskopenselectie naar Excel voor verdere analyse. 
6. Prijzen van Newcomb Versie-5 als nieuw programma of als update vanuit een oudere versie. 

    - Interessante kortingen. 
7. Wat ontvangt u bij Newcomb Versie-5 als nieuw programma of als update vanuit een oudere versie. 
8. Hoe te bestellen. 
 
 
 

W 
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  Nieuw:  onderdeel Constellaties 
 
 

 
 
Aan dit onderdeel is lang gewerkt: ca. 1,5 jaar en het werken eraan ging parallel aan het schrijven van het boek “De 
Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing” dat in april 2011 werd uitgegeven. Alle afbeeldingen van de 
constellaties in het boek zijn vervaardigd met dit nieuwe programma-onderdeel. Naarmate nieuwe constellaties werden 
beschreven in het boek, werden in het programma nieuwe stukken erbij geprogrammeerd. Uiteindelijk moest alles net-
jes in elkaar worden gevlochten en is er recentelijk een erg fraaie keuze bijgekomen, waarover zo meteen meer. 
 
Hoe werkt het? 
 
U berekent eerst een horoskoop op de gebruikelijke manier. Daarna gebruikt u de menu-optie Extra / Constellaties 

 
 
U krijgt dan het volgende scherm te zien, waarvan de verschillende onderdelen eerst worden besproken. Daarna volgen 
diverse voorbeelden. 
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Hieronder volgt een punt-voor-punt beschrijving van de onderdelen van dit scherm. Aan de hand van stap-voor-stap 
voorbeelden worden alle onderdelen besproken. 
 
Onderdeel-A: 
Het scherm opent met een venster van een bepaalde grootte. Dit venster kan naar keuze groter of kleiner worden ge-
maakt. In het “canvas”, A worden de constellaties en de planeten getoond Het hierboven getoonde scherm heeft voor 
de beschrijving in deze special een witte achtergrondkleur gekregen. De standaard kleur in het programma is zwart, 
overeenkomend met de nachtelijke hemel. 
 
Onderdeel-8: 
Hiermee stelt u de kleur in van het canvas. Door op de knop te klikken, krijgt u een kleurenpalet, waarmee u elke 
denkbare kleur kunt instellen.  

 
U kunt kleuren instellen van het Basic palet, maar met de knop onderaan 
“Define Custom Colors” kunt u kiezen uit een kleurenwaaier en daarna alle 
mogelijke tinten kiezen. 
Natuurlijk moet u ervoor zorgen dat de constellaties zichtbaar blijven. De 
kleur van de sterren in geel en de verbindingslijnen tussen de sterren is 
standaard wit en heel af en toe geel. Kiest u dus contrasterende kleuren voor 
de achtergrond. 
Vanaf nu wordt de kleur zwart gebruikt om de verdere voorbeelden beter tot 
uitdrukking te laten brengen. 
 
 
 

 
Onderdeel-1: 
Standaard staat hier de geboortedatum, direct nadat u de radixhoroskoop heeft berekend en u naar dit onderdeel bent 
gegaan. Als u later de knopjes gebruikt om naar een vroegere of latere datum te gaan, dan wordt deze nieuwe datum 
getoond in dit onderdeel. 
 
Onderdeel-2: 
Dit is de selectiebox om een constellatie te kiezen. In eerste instantie is er geen keuze gemaakt. Het canvas is daarom 
leeg. Als u klikt op bijv. Stier, dan krijgt u straks de constellatie Stier (Taurus) te zien als u daarna op de knop Toon 
klikt. De inhoud van de selectiebox bestaat uit de zodiakale constellaties Ram tot en met Vissen met toevoeging van 
Piscis Austrinus, Orion, Cetus, Hydra, Crater, Corvus, Andromeda, Ophiuchus, Serpens, Boötis en Coma Berenices. 
Het kan zijn dat in de uiteindelijke versie van het programma meer constellaties zijn opgenomen. Het aantal sterren dat 
met de huidige constellaties kan worden getoond, bedraagt ruim 400 stuks. Kies bijv. Stier als te tonen constellatie. 
 
Onderdeel-3: 
Met de TOON knop toont u constellatie en de daartoe behorende vaste sterren. Voorbeeld: 
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In het canvas ziet de verschillende sterren afgebeeld. Naarmate de ster helderder is, dus een kleinere magnitude heeft, 
wordt de ster groter afgebeeld. Voorbeeld van de groep hyaden binnen Taurus: 
 

De ster Aldebaran heeft magnitude-1 en wordt “als grootste” afgebeeld. Daar 
omheen ziet u meerdere kleinere sterren van verschillende magnitude. De 
sterren worden met verschillende groottes afgebeeld. 
U ziet tevens een rode gebogen stippellijn: dit is de ecliptica ofwel het 
schijnbare pad van de Zon. Later zullen de planeten ook worden afgebeeld en 
dan wordt ook de Zon zichtbaar en die ziet u dan steeds (per definitie) op de 
ecliptica afgebeeld zien. 
De planeten hebben allemaal een breedte (latitude) die niet al te groot is. 
Daarom zijn de planeten altijd binnen kleine afstand van de ecliptica te zien. 
 
 

 
Het coördinaten-grid: 
 
De constellaties en de sterren worden in dit onderdeel afgebeeld in een coördinatenstelsel dat bestaat uit lengte en de-
clinatie om het consistent te maken met de lengte en declinatie van de planeten zoals de astrologen dit gewend zijn. 
Voorbeeld van de constellatie Aries (Ram): 

Horizontaal wordt de lengte afgebeeld, maar van 
rechts naar links in toenemende lengtegraad. Dit is 
consistent met alle sterrenkaarten. Het komt ook 
precies overeen hoe men vanaf de Aarde tegen de 
hemel aankijkt. Sterrenglobes doen dit niet: die 
tonen de constellaties gezien vanuit de kosmos naar 
de Aarde toe. Tussen twee opeenvolgende verticale 
lijnen zitten 5 lengtegraden. 
Verticaal staat de declinatie afgebeeld. De schaal 
varieert per constellatie. Tussen twee horizontale 
lijnen liggen steeds 5 graden declinatie. 
 
 
 
 

 
Onderdeel.4: 
De CLR-knop, ofwel clear (schoonmaken). Hiermee maakt u het canvas leeg. Dit kan soms handig zijn als u helemaal 
opnieuw een constellatie wilt tekenen of de planeten er weer uit wilt halen. 
 
Onderdeel-5: 
Planeten afbeelden. Door deze checkbox aan te klikken stelt u in dat de planeten worden afgebeeld. Onder “planeten” 
wordt hier verstaan: Zon, Maan, planeten t/m Pluto, Midhemel en Ascendant. Voorbeeld: 

 
In dit voorbeeld wordt de Maan getoond die in de radix 
horoskoop op 29.28 Stier staat en conjunct Alcyone staat, 
de belangrijkste ster van de Pleiaden-groep. De Pleiaden 
maken deel uit van de constellatie Taurus. 
U ziet de Maan onder de rode stippellijn staan, want de 
breedte is Zuid. 
 
Als u de checkbox weer uitklikt, dan moet u eerst het 
scherm schoonmaken met de CLR-knop en daarna de con-
stellatie weer opnieuw tekenen. De planeten worden dan 
niet meer afgebeeld. 
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Onderdeel-6: 
Grootte van de letters/cijfers bij de schaalverdeling en de aanduiding van de sternamen. Standaard staat dit op grootte 
“15” en is prima te gebruiken. Als u grotere letters wilt, stelt u dit in op een groter aantal. Maximum is geprogram-
meerd op “20”. In de afbeelding hieronder ziet u het effect van de verschillende groottes. Hierbij is het scherm expres 
niet schoongemaakt. Maakt u voor uw gebruik het scherm wél schoon. 

 
 
 
Onderdeel-7: 
Grootte van de sterren-icoontjes. Standaard staat de grootte op “30” en dit werkt prima in vrijwel alle gevallen. Mocht 
u echter alle sterren naar rato iets groter of kleiner willen hebben, dan varieert u met de stelpijltjes de grootte. In onder-
staand voorbeeld is een extreme grootte van “85” ingesteld, onwerkbaar, maar het laat het efect duidelijk zien. De on-
derlinge verschillen tussen de grootte van de sterren wordt echter wel duidelijker. 

 
 
 
Onderdeel-8 is aan het begin al beschreven in verband met de kleur van het canvas. 
 
 
Recentelijk werd een nieuw onderdeel erbij geprogrammeerd om de progressieve planeten zichtbaar te maken 
voor elke willekeurige datum ten opzichte van de radix. De onderdelen 9 t/m 13 hebben betrekking op dit gloed-
nieuwe deel van het programma. 
 
Onderdeel-9: 
Klik op de knop “SetDatum” om de radix geboortedatum in de vakjes eronder zichtbaar te maken. Voorbeeld: 

 
 
Nadat op de knop is geklikt, ziet u de radix geboortedatum, maar eigenlijk bedoeld als progressie. Als u daarna de con-
stellatie afbeeldt, kijkt het programma naar de Progressie-instellingen van het hoofdprogramma (keuzes: traditioneell 1 
dag is 1 jaar of het min-1 systeem van Gieles). Vervolgens wordt met formules de progressieve stand van de planeten 
berekend en deze wordt afgebeeld. 
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Onderdeel-13: 
Met de knop UPDATE worden de progressieve planeten én de progressieve MC en Ascendant uitgerekend op basis 
van de radix en het systeem van progressies. In onderstaande voorbeelden wordt gewerkt met het traditionele systeem 
van 1 dag = 1 jaar voor de progressies. In het voorbeeld hierboven staat de progressieve datum 15-09-1957, ofwel de 
radix geboortedatum nog in beeld. Met UPDATE worden de progressies berekend voor 15-09-1957, maar dit is natuur-
lijk de geboortedatum, dus de planeten zijn progressief nog niet voortbewogen. Afbeelden van de planeten geeft dan 
exact hetzelfde beeld als voor de radix. 
 
Onderdelen 10, 11 en 12: 
Met deze boxen kunt u een progressieve datum intypen of met de pijltjes de getallen veranderen in de boxen. Hieronder 
wordt het jaar 1958 gekozen, 1 jaar verder dan de radix. 

 
 
Als dan de knop UPDATE wordt geklikt, worden de progressieve planeten uitgerekend voor 1 jaar na de geboorte en 
deze worden getoond in de constellatie. Voorbeeld voor Taurus: 
 

 
U ziet nu dat de progressieve Maan is voortbewogen 
met ca. 12 graden, dat was nl. de dagsnelheid tijdens 
de radix. De witte pijl is zelf in de tekening gezet om 
het verschil met de radix-Maan zichtbaar te maken. 
 
De Maan is erg duidelijk als het gaat om de 
voortbeweging van de planeten. Zij gaat tussen de 11 
en 15 graden per “dag” (is jaar). 
 
 
 
 

 
Door op de pijltjes te klikken kunt u de progressieve datum veranderen. Daarna klikt u op UPDATE om meteen het 
effect te zien. Hieronder enkele voorbeelden van de planeten in de constellatie Maagd (Virgo) voor de jaren 1957, 1960 
en 1965 resp. 
 

   
 
U ziet de progressieve Zon duidelijk voorbij de progressieve Mars lopen, een onderlinge conjunctie dus binnen de con-
stellatie Virgo. De progressieve Ascendant loopt voorbij de progressieve Jupiter in 1965. Beiden staan pal onder de 
ster Porrima in de constellatie Virgo, maar in het zodiakteken Weegschaal! Zie de lengte-schaal van het canvas. De 
hele constellatie Virgo is door Precessie van de Aardas inmiddels in het zodiakteken Weegschaal aangekomen. De 
beoordeling hiervan is natuurlijk te doen door de astrologiestudent. Er is een menging tussen Virgo en Libra aanwezig. 
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Natuurlijk zijn allerlei combinaties te maken van datums en constellaties. Nogmaals de onderdelen 9 t/m 13 zijn uitslui-
tend bedoeld als progressie ten opzichte van de radixhoroskoop. Een voorbeeld hiervan zijn de standen van de pla-
neet Pluto voor de progressieve datums 15-9-1957 (radix) en 15-9-2011 (progressie). Het verschil tussen deze datums 
bedraagt 54 jaar en dat is 54 dagen progressief ten opzichte van de geboortedatum. Ofwel 8-11-1957. Beide standen 
volgen hieronder als voorbeeld. 

   
 
U ziet dat de progressieve Pluto slechts een graadje verder is gekomen. Hij beweegt zich langzaam door de constellatie 
Leo (Leeuw), maar in het zodiakteken Maagd. De gradenverdeling kunt u zelf terugrekenen naar zodiakgraden. 
Als een planeet in zijn langzame progressieve beweging alsnog conjunct met bepaalde sterren gaat staan, dan heeft dit 
grote gevolgen voor de gebeurtenissen in het leven. 
U kunt hiermee eindeloos zelf experimenteren in uw eigen horoskopen. 
 
 
Geheel anders werken het onderdeel-14 van het programma. Met deze serie knopjes kunt u de planeten en de 
constellaties afbeelden voor de daadwerkelijke jaren, dus niet progressief. Hiervoor is het noodzakelijk dat u 
eerst de radix weer opnieuw berekent en daarna terugkeert naar het onderdeel constellaties. 
Voorbeeld voor Pluto: eerst wordt de radix opnieuw berekend en wordt Pluto getoond. 

 
 
Geboortedatum is 15-09-1957. Door de knopjes +10JR en daarna +1JR te klikken, kunt u naar het hudige jaar 2011 
gaan. Met de knopjes plus of min kunt u precies instellen op 15-09-2011. Kies ook voor de constellatie Boogschutter, 
want Pluto staat in 2011 in de constellatie Boogschutter, maar in het zodiakteken Steenbok. 

 
 
Toon vervolgens Pluto in de constellatie Boogschutter. 
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Pluto staat zo te zien op ongeveer 274 graden, ofwel op 4 
graden Steenbok, controleer dit met een efemeride. 
De werkelijke stand is: 4.53.18 Steenbok. 
Neem altijd het middelpunt van het icoon dat de planeet 
voorstelt. 
 
Deze stand van Pluto is dus de actuele stand en niet meer de 
progressieve stand. 
 
Afbeelden moet dan ook met de knop TOON 
 
Niet afbeelden met UPDATE ! 
 
 
 
 

 
Met dezelfde knopjes kan men voor zeer grote perioden door de tijd heen “reizen” en de beweging van de constellaties 
zélf volgen, inclusief de evt. planeten. Houd rekening met een “redelijke” periode: 5000 jaar vóór Chr. tot 5000 na Chr. 
De planeetroutines zijn gelding voor zeer grote tijdvakken, zie specificaties bij Newcomb Versie-3/4, maar wanneer 
deze tijdvakken overschreden worden, wordt standaard 0.00.00 als lengte berekend (0 graden Ram). 
 
Voorbeeld: de constellatie Leeuw voor 2011 en het jaar 1. De planeten worden niet afgebeeld. 

  
 
De situatie voor het jaar 2011 laat heel mooi zien dat de ster Regulus, alfa-Leonis op precies 0 graden Maagd staat. 
Alles aan de linkerzijde van deze ster behoort toe aan de constellatie Leo, maar staat in het zodiakteken Maagd. 
Alles aan de rechterzijde staat in de constellatie Leeuw maar ook in het zodiakteken Leeuw. De “kop van de leeuw” 
staat dus nog in Leeuw, maar het lijf en de staart staan in Maagd en krijgen een fundamenteel andere betekenis dan 
2000 jaar geleden, zie rechterplaatje. 
In het jaar 1 na Chr. staat de constellatie Leo vrijwel geheel in het zodiakteken Leeuw. De “kop van de leeuw” staat in 
de laatste graden van Kreeft en is in de afgelopen 2000 jaar via Kreeft naar einde Leeuw getrokken. 
Regulus stond in het jaar 1 na Chr. op ca. 2 graden Leeuw. U ziet ook dat de hele constellatie Leeuw naar het Zuiden 
beweegt tussen het jaar 1 en 2011. 
 
Zo kunt u eindeloos constellaties bekijken en variëren tussen de vele eeuwen en jaren, al dan niet met planeten afge-
beeld. 
 
Newcomb Versie-5 brengt een onderdeel dat uniek is binnen de astrologieprogramma’s die in de wereld ver-
krijgbaar zijn. 
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Nieuw: onderdeel Rekenen 
 
 

 
 
In het keuzemenu EXTRA is een nieuwe optie geprogrammeerd, nl. “REKENEN”. Deze optie werkt alleen goed als er 
eerst een horoskoop is berekend. De keuze is als volgt toegankelijk: 
 

 
 
U krijgt dan het volgende scherm te zien: 
 

 
 
Voor alle duidelijkheid wordt nog eens aangegeven dat het correcte resultaat van alle berekeningen pas gegeven kan 
worden als eerst de radixhoroskoop is berekend. Hieronder worden alle onderdelen met een voorbeeld besproken, uit-
gaande van een radix van 15-09-1957, geb. tijd = 6.26.21 GMT en 52.00.48 N en 4.21.38 O. De radix wordt eerst op de 
gebruikelijke manier berekend.  
 
Ik zal beginnen met het onderdeel “Datum voor progressieve Placidus huizen”. 
 

 

2 
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Met dit onderdeel kunt u direct uitrekenen op welke datum een Placidus huizencusp op een bepaalde graad staat. Dit 
“graad” kan heel nauwkeurig worden opgegeven: tot op de boogseconde. Voor een juiste voorstelling van zaken, eerst 
een stukje radix, zodat u begrijpt wat de bedoeling is. 
 

 
De volgende datums zullen direct worden opgevraagd: 

1. MC conjunct MC, dus op 94.30.00 
2. MC conjunct Uranus, dus op 129.58.32 
3. Cusp-12 conjunct Mars, dus op 174.15.21 
4. Cusp-12 intrede Weegschaal, dus op 180.00.00 
5. ASC conjunct Jupiter, dus op 187.46.01 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vraag-1: MC op 94.30.00, dit wordt als volgt ingevoerd in het nieuwe onderdeel: 

 resultaat:  
 
Het resultaat wordt onmiddellijk gegeven en is berekend op basis van de coördinaten die werden gebruikt voor de ra-
dixberekening EN… het onderliggende systeem voor de progressies. Dit kan zijn het traditionele systeem, 1 dag is 1 
jaar of het min-1 systeem volgens Gieles. Dit progressie-systeem vult u in bij de Parameters Progressies in het hoofd-
scherm. 
 
Vraag-2: MC op 129.58.32, conjunct Uranus:  Vraag-3, cusp-12 op 174.15.21, conjunct Mars: 

     
 
Vraag-4, cusp-12 op 180.00.00, in Libra:           Vraag-5, ASC op 187.46.01, conjunct Jupiter: 

     
 
NB: 

• Als u de cuspen 4 t/m 9 op een bepaalde graad wilt hebben, dan moet u dit eerst omzetten naar een graad voor 
cusp-10 t/m 3 en dit vervolgens invoeren in het programma. De cuspen 4 t/m 9 liggen tegenover de cuspen 10 
t/m 3 en hebben dezelfde graad, maar met het tegenoverliggend zodiakteken. 

• De berekeningen gelden uitsluitend voor PLACIDUS huizen, niet voor andere huizensystemen, behalve natuur-
lijk de midhemel en Ascendant die in vrijwel alle huizensystemen dezelfde zijn. 
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Onderdeel Retrograde <-> Direct bepaling 
 
In dit onderdeel kan zeer nauwkeurig bepaald worden wanneer, uitgaande van de radix horoskoop, een planeet van 
direct naar retrograde gaat lopen en omgekeerd. In alle voorgaande versies van Newcomb kon via het grafisch verloop 
ook al bepaald worden wanneer een planeet van richting verandert, maar dit kon niet op dag bepaald worden. Een 
voorbeeld hiervan is de loop van Uranus van uw auteur in de loop der jaren. Hieronder ziet u de progressieve lengte 
afgebeeld tussen 2000 en 2030. 
 

 
 
De vraag is hier natuurlijk wanneer Uranus precies retrograde gaat lopen. De maximale positie die Uranus bereikt is ca. 
131,66 graden ofwel 11.39.36 Leeuw, maar in de grafiek duurt dit bijna 1 jaar lang. Globaal klopt dit ook wel, want 
uiteindelijk gaat deze, van nature al langzaam lopende planeet, nog maar 1 boogseconde per dag lopen, daarna zelfs 
minder en minder totdat hij van richting verandert. Dit hele proces van langzamer lopen, duurt nogal lang. In de werke-
lijkheid zijn hiervoor enkele dagen nodig, maar progressief geldt dat 1 dag is 1 jaar, dus voor een persoon duurt dit 
proces enkele jaren in zijn leven. Toch is er echter een moment dat de planeet daadwerkelijk snelheid nul bereikt en 
daarna van bewegingsrichting verandert. Dit kan worden bepaald met dit onderdeel van de rekenmodule. 
 

 
 
Men klikt een planeet aan, waarvan het bekend is dat deze van richting gaat veranderen. Dit kan vaak uit de horoskoop 
worden bepaald als men voldoende kennis heeft van de beweging van de hemellichamen. Men kan ook eerst het grafisc 
verloop bekijken per planeet en dan daarna dié planeten opgeven die van richting veranderen. In dit voorbeeld wordt 
Uranus gekozen. Tijdens dit berekeningsproces, dat soms 1 of 2 minuten kan duren, ziet u de tussenresultaten, zoals 
hieronder getoond. 

 
In de formules wordt voor elke dag de snelheid bepaald. Als de 
snelheid van richting verandert, dan wordt terug gegaan naar de 
voorgaande berekening en wordt het interval gehalveerd. Zo gaat het 
verder totdat er stapjes van een paar minuten worden genomen. 
De berekeningen stoppen pas als de dagsnelheid is gezakt tot onder de 
0,01 boogseconden per dag!! 
Het moment van stilstand is dan tot op enkele minuten nauwkeurig 
berekend. 
 

Dit wordt dan berekend ten opzichte van de radix en zo wordt de progressieve datum bepaald waarop dit gebeurt. 
De nauwkeurigheid is enkele uren, maar wordt in het programma afgerond naar een hele dag. 
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Uiteindelijk is de rekenarij ten einde en wordt de datum getoond waarop de planeet van richting verandert. Hier het 
voorbeeld: 

 
 
Deze exacte datum is normaal nooit door een programma te bepalen. Zeker 90% van de bestaande astrologie program-
ma’s kan het exacte moment van stilstand niet nauwkeurig bepalen. 
De interne precisie van Newcomb V4 en V5 bedraagt 0,005” voor de lengtegraden in het tijdvak 500 tot 2500 na Chr. 
De berekening van de dagsnelheid is nauwkeurig tot op enkele meters per seconde!! Dit is een persoonlijke “hobby” 
van uw auteur geweest gedurende de afgelopen 10 jaar. De resultaten zijn met tienduizenden tests vergeleken met die 
van het Bureau Des Longitudes te Parijs. 
 
Het grafisch verloop van Uranus wordt hier nog eens uitvergroot in de periode 2018 tot 2022 en dan blijkt hoe moeilijk 
het is om het juiste moment te vinden. 

 
 
U zou hieruit nooit kunnen bepalen dat het moment van stilstand op 31-7-2020 zou vallen. Wanneer wij een berekening 
maken van de progressieve datum van 31-7-2020, dan zijn de gegevens van Uranus de volgende: 
 

 
 
De dagsnelheid is “nul”, overeenkomend met de stilstand.  
 
NB: de uitkomsten van het programma, dus de berekende datum, hangt af van het progressie systeem dat is 
ingesteld bij het onderdeel Paramters Progressies in het hoofdscherm. 
 
 
Onderdeel Berekenen Breedte uit MC en Ascendant 
 
Bij het bestuderen van vele horoskopen uit de literatuur was het niet altijd duidelijk voor welke plaats een horoskoop 
was opgesteld. De auteur vermeldt dan nog wel de datum en de tijd, maar niet altijd de plaats. Om uit een gegeven 
Midhemel en Ascendant de breedte van een geboorteplaats te achterhalen, dient men grondige kennis te hebben van de 
trigoniometrische formules. Het is een gigantische rekenarij. Om veel tijd en moeite te besparen, kwam ik er dus toe 
om hiervoor een rekenmodule te schrijven. De invoer is simpel: MC en Asc. Invoeren en op de knop drukken. 
Enkele voorbeelden zullen voldoende zijn om te begrijpen hoe dit werkt. 
Allereerst de horoskoop van uw auteur. Midhemel = 4.30.00 Kreeft, ASC = 3.26.09 Weegschaal. Voor het programma 
moet u deze standen omrekenen naar graden tussen 0 en 360. Het MC wordt dan 94.30.00 en de ASC wordt gelijk aan 
183.26.09. In onderstaande afbeelding ziet u de uitwerking: 
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De breedte wordt tot op een halve tot 1 boogseconde nauwkeurig berekend. Dit komt overeen met ca. 30 meter in 
de werkelijkheid. In vrijwel alle literatuur worden MC en ASC op hele boogminuten gegeven. Deze “onnauwkeurig-
heid” werkt dan ook door in het eindresultaat. Als maatstaf kunt u uitgaan van: 1 boogseconde in het MC = 30 meter in 
werkelijkheid. Dit geldt dan voor breedten tot 45° N. Bij een breedte van 52° N is 1 boogseconde in het MC gelijk aan 
20 meter in werkelijkheid. Voor de Ascendant gelden min of meer gelijke maatstaven: 1 boogseconde in de ASC is 
ongeveer gelijk aan 30 meter in de werkelijkheid. 
 
Later heb ik mijn geboorte-coördinaten nog eens nauwkeurig bekeken op Google-Maps en op basis daarvan mijn nieu-
we horoskoop berekend. Het nieuwe MC is geworden: 4° 30’ 8,4” Kreeft en de ASC is ° 26’ 15,9” Weegschaal. 
Als dit wordt ingevoerd, is de uitkomst: 

 
 
De werkelijke breedte was 52° 00’ 39,5” Noord. Hele kleine variaties in de ASC of het MC kunnen flink doorwerken 
in de uitkomst, de breedte. Als in plaats van 15,9 boogseconden 15,8 wordt ingevoerd, dan is de uitkomst een breedte 
van 52° 00’ 40” Noord. 
 

 
Dus slechts een-tiende boogseconde in de ASC geeft 2 boogseconden in de 
breedte als verschil! Het rekenprogramma is zeer nauwkeurig.  
 
 
 
 

 
Nog een ander voorbeeld als slot: van een bepaalde horoskoop is het MC gelijk aan 12° 5’ 29” Kreeft en de ASC is 18° 
3’ 24” Weegschaal. Dit ingevoerd, geeft als resultaat: 
 

 
Een Zuidelijke breedte van 26° 14’ 7”? Jawel, omdat bij de combinatie van 
Kreeft op het MC de ASC altijd lager is in graad bij Noordelijke breedten, maar 
bij Zuidelijke breedten is dit net omgekeerd. 
Welke horoskoop is dit? 
 
 

 
Het waren de coördinaten van Soccer City in Johannesburg voor de wedstrijd 
Nederland-Denemarken op het WK2010. 
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Gewijzigd onderdeel: Progressieve planeten en huizen in de buitenring van de horoskooptekening  
 
 

 
Het onderdeel horoskooptekening met buitenring bestaat al sinds Versie-3. Door in het hoofdprogramma eerst de pro-
gressies voor een aantal jaren te laten berekenen, kunt u die in de horoskooptekening zichtbaar maken door een bepaald 
jaar te kiezen. Dit is allemaal ongewijzigd gebleven.  
Wat gewijzigd is, is de mogelijkheid om voor elke willekeurige progressieve datum de planeten EN de huizen af 
te beelden in de buitenring. Een voorbeeld: 
 

 
U ziet hier de radixhoroskoop afgebeeld met een nog 
lege buitenring. De progressies zijn nog niet berekend. 
 
Linksboven is een nieuw onderdeel erbij gekomen, 
waardoor het mogelijk is geworden om voor elke datum 
de progressieve planeten en huizen af te beelden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met de knop “SetDatum” wordt de radix geboorte-datum in de vakjes gezet, wat het startpunt is voor deze wijziging. 

 
 
Hierna kan men in de vakjes voor de dag, maand en jaar een eigen gekozen datum invullen. Dit kan door intypen in elk 
vakje, maar ook door de pijltjes te gebruiken, waarmee de getallen kunnen worden opgehoogd of verlaagd. 
Ik typ dan de volgende datum in: 5-5-1987. Daarna klik ik op de knop UPDATE. 
 

 
Nu verschijnen alle progressieve planeten en de huizen 10, 11, 12, 
ASC, 2 en 3 in de buitenring van de tekening. 
 
Het programma kijkt eerst naar de instelling van de progressie 
parameters. Dit kan ingesteld zijn op “1 dag is 1 jaar” of het “min-1 
systeem van Gieles”. In dit voorbeeld is het min-1 systeem gebruikt. 
 
U ziet het MC vierkant lopen met Neptunus in Schorpioen in het 2e 
huis. Op die dag overleed mijn moeder aan de gevolgen van 
borstkanker (MC in Kreeft), Neptunus in Schorpioen geeft 
ongeneeslijke ziekten aan, vooral kankers. 
 
Het vierkant is niet helemaal perfect, maar de realisatie kwam pas na 1 
of 2 dagen goed op gang. 
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Door nu met de pijltjes een dag verder te kiezen en de knop UPDATE te klikken, kan de nieuwe progressie worden 
afgebeeld. 

 en  
 
Deze manier van progressies afbeelden is zéér leerzaam, want u leert ook de snelheden kennen van het MC, die loopt 
hier 10 boogseconden per dag. Op 7 mei 1987 is het vierkant helemaal kompleet. 
Met de nieuwe coördinaten van mijn geboorteplek, is het radix-MC iets hoger uitgekomen, namelijk 4.30.08 Kreeft in 
plaats van 4.30.00. Dit verschil van 8 boogseconden werkt dan ook door in het progressieve MC dat dan ook hoger 
komt te staan. Het vierkant loopt daardoor niet op 7 mei 1987 vol, maar op 6 mei 1987. 
Zó nauwkeurig kan een horoskoop lopen. Ook de coördinaten hebben grote invloed op de progressieve cuspen van alle 
huizen. 
Door stapjes van 1 dag te nemen, kan men ook goed de voortgang van de progressieve Maan volgen en de evt. aspecten 
die zij maakt met de planeten of de huizen. Enkele voorbeelden: 
 

 en   
 
In 1 dag van het leven van de geborene ziet u de volgende voortgang van enkele hemellichamen: 
Maan   0° 02’ 16” 
Pars Fortuna  0° 02’ 13” 
Midhemel  0° 00’ 09” 
Uranus   0° 00’ 00” 
 
De snelheid van het Pars is samengesteld uit de snelheid ASC + snelheid Maan – snelheid Zon. 
Snelheid ASC  0° 00’ 07” 
Snelheid Zon  0° 00’ 10” 
 
Snelheid Pars = 00’ 07” + 02’ 16” – 00’ 10” = 02’ 13” per dag. 
Uiteraard veranderen de snelheden continu, dus dit moet per horoskoop en per progressie worden bekeken. 
 
Met de invoervakjes kan men ook datums invoeren die liggen vóór de geboortedatum van de persoon in kwestie. Voor-
beeld, de invoer van 30-10-1924, de geboortedatum van mijn moeder, 37 jaar vóór mijn eigen geboorte. 
Het resultaat ziet u hieronder. 
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Het “progressieve” MC in het verleden staat op 5 boogminuten 
na exact driehoek de geboorte-ascendant. Het MC geeft altijd 
één der ouders aan. 
De “progressieve” Ascendant staat op 1 boogminuut afstand 
van cusp-12, het mystieke huis dat ook met geboorten te 
maken heeft en alle onzichtbare verbindingen tussen moeder 
en kind. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zo kan men eindeloos experimenteren met deze mogelijkheden, gebruik makend van één van de twee mogelijke pro-
gressie methoden. 
 
Met deze nieuw gebouwde optie komt een grote wens uit van vele gebruikers om tenminste het MC en de ASC af 
te beelden in de buitenring. Maar de nieuwe optie geeft nu ook de andere huizen voor elke ingevoerde datum! 
 
 
Nu ook Transit afbbeldingen mogelijk 
 
Tijdens het schrijven van dit hoofdstuk in deze Zaniah bedacht ik me dat het ook mogelijk moest zijn om de actuele 
standen van de hemellichamen af te beelden in de buitenring van de horoskoop en zodoende ook voor een grote groep 
van Transit-gebruikers een mogelijkheid te bieden deze transits af te beelden. Het resultaat van deze laatste program-
meer werkzaamheden ziet u hieronder. Rechts naast de knop UPDATE  zijn nieuwe invoervelden gemaakt voor het 
uur, de minuut en de seconde voor een bepaalde dag. Zonder deze invoervelden zouden de standen van de hemellicha-
men altijd voor 0 uur ’s nachts berekend worden, nu is het echter mogelijk om voor elk tijdstip de planeten nauwkeurig 
te berekenen. 
 

   
 
NB: de combobox “ProgBox” moet op de waarde “PR” gezet worden om de progressieve planeten en de transit 
planeten in de buitenring af te beelden. Doet u dit niet, dan verschijnt een lege buitenring. 
Als u de muis op de combobox plaatst, dan verschijnt de aanwijzing over het gebruik van deze box. Door gebruik te 
maken van de pijl, kunt u de waarde PR selecteren. 
Vervolgens voert u een datum in en een tijd en daarna klikt u op de knop TRANSIT. Een voorbeeld van de invoer vindt 
u hieronder. 

 
 
Eerst wordt een tijd van 00.00.00 uur gebruikt, daanra een tijd van 12.00.00 uur zodat u kunt zien dat de transit plane-
ten daadwerkelijk voor de ingevoerde tijd worden berekend. 
Het resulaat van de invoer ziet u in de hieronder afgebeelde horoskooptekening. 
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Voor 21-08-2011 ziet u o.a. de standen van Pluto, 
Neptunus en Uranus op resp. 05.03.48 Steenbok 
(retrograde), 29.34.16 Waterman (retrograde) en 
03.53.44 Ram (retrograde). De Maan staat op 17.30.43 
Stier. 
Dit zijn dus de standen van 0.00.00 uur. 
U kunt in de invoervakjes een andere tijd invoeren, 
zoals 12.12.12 uur. Daarna klikt u weer op de knop 
TRANSITS en de horoskoop wordt opnieuw 
getekend. Een klein stukje van het resultaat ziet u 
hieronder. 

 
 

 
NB: bij dit onderdeel Transits afbeelden in de buitenring zijn uitsluitend de planeten betrokken, maar NIET de 
huizen. De cuspen worden wel afgebeeld, maar bevatten geen juiste waarden. 
 
 
Plaatsing van de cuspen van de huizen 10 t/m 3 
 
Bij deze afbeeldingen van de planeten en cuspen in de buitenring zijn de bekende instelknopjes van toepasing om de 
progressieve planeten en cuspen een beetje te kunnen positioneren in de buitenring. Vooral wanneer veel planeten of 
cuspen bij elkaar staan, kan dit erg handig zijn. Ten overvloede nog even een overzicht van deze instelknopjes in het 
scherm van de horoskooptekening. 
 

In het rode kader ziet u deze bekende instelknopjes. Met de pijltjes kunt u een 
waarde instellen die loopt van +3 tot -3. Bij +3 wordt de straal vergroot en de 
progressieve planeet wordt meer naar de buitenkant van de buitenring gezet. 
Als de planeet al aan de buitenkant stond, dan wordt deze over de rand van de 
buitenring gezet om plaats te maken voor de andere planeten. Een voorbeeld: 
 

    
 
Venus is over de buitenring gezet en Mercurius is 1 plek naar buiten 
opgeschoven. Hierdoor krijgen alle punten een zichtbare plaats. 
 
 
 

 
In het blauwe kader ziet u soortgelijke instelknopjes voor de progressieve cuspen die nu ook in de buitenring geplaatst 
worden. Ook hier zijn waarden van +3 tot -3 mogelijk. Hieronder worden 2 voorbeelden getoond van deze instellingen. 
In de eerste afbelding lopen het progressieve MC en Uranus door elkaar. Het MC wordt vervolgens 2 plaatsen naar 
binnen gezet. Rechts ziet u de gebruikte instellingen. 
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  en   en  
 
De nieuwe mogelijkheden zullen een grote toegevoegde waarde hebben voor degenen die veel met de progressies 
werken en die deze direct zichtbaar willen zien ten opzichte van de radix horoskoop. 
   
 
 
 
 

  Handige knopjes om snel diverse schermen te openen 
 
 

 
 
In de vorige versies van Newcomb moest het horoskopen-, plaatsnamen- en tijdsoortenbestand worden geopend door 
gebruik te maken van de menu-optie Horoskopen en daarna het gewenste scherm. Deze schermen kunnen nu met 1 
druk op de knop worden geopend, en wel: 
 

 en  
 
De knopjes met het vergrootglas zorgen ervoor dat het selectieschrm direct geopend wordt. 
Aangezien het horoskopenscherm het vaakst wordt gebruikt, kan dit zelfs nóg sneller worden geopend door de functie-
toets F5 te gebruiken. Hierna komt u in het horoskopenscherm en kunt u de gewenste horoskoop opzoeken. Eenmaal 
gevonden, kunt u de horoskoop op de bekende wijze naar het hoofdscherm kopiëren met de knop. 
 

 
 
Als u snel wilt kopiëren, kunt u vanaf nu altijd de functietoets F3 gebruiken. Dit geldt voor het horoskopen-, plaatsna-
men- en tijdsoortenscherm. 
Dus:  
Vanaf het hoofdscherm F5 = snel openen van horoskopen selectiescherm 
Vanaf een selectiescherm: F3 = kopiëren van de gewenste keuze naar het hoofdprogramma. 
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Als de horoskoop eenmaal in het hoofdscherm staat, kunt de vervolgstappen uitvoeren met de bekende knoppen, name-
lijk: check de invoer, bereken de horoskoop, voer de progressies in. 
 
Nieuw is hier: Toon horoskooptekening 
Deze keuze wordt zo vaak gebruikt dat hiervoor de snellere knop op het hoofdscherm is gezet. 
 

 
 
U ziet aan de knoppen al dat voor elke knop ook een functietoets bestaat om de handelingen wat sneller te laten lopen. 
Als u dus alle gegevens van een persoon (of uurhoek) op het scherm heeft staan, dan kunt u ofwel de diverse knoppen 
gebruiken, maar u kunt ook met de snel-functietoetsen werken. 
Daarbij zijn twee handige volgordes geprogrammeerd:  
F1, F2 en F3 voor resp. check invoer, bereken horoskoop, voer progressies in 
F1, F2, F4 voor resp. check invoer, bereken horoskoop, toon horoskooptekening. 
 
De functietoetsen werken razendsnel en worden als zeer comfortabel ervaren. U kunt ze snel achter elkaar gebruiken en 
als er geen fouten zijn, dan worden de resultaten zeer snel getoond. U kunt zelfs, wanneer u het programma voor het 
eerst opstart en u naar het startplaatje kijkt, alvast de volgende toetsen indrukken: 
F5, “balken”, <tab>, <enter>, F3, F1, F2, F4. De computer onthoudt deze volgorde en doet voor u het volgende als het 
totale programma is ingeladen: 
Zoeken in het horoskopenscherm, zoeken naar “balken”, kopieer de horoskoop van “balkenende” naar het hoofd-
scherm, checkt de gegevens, berekent de horoskoop en gaat naar de horoskooptekening. Als u zeker bent van de selec-
tie van de horoskoop, gaat alles razendsnel. 
 
 
 

  Nieuw onderdeel: exporteren horoskopenselectie naar Excel voor verdere analyse. 
 
 

 
 
Dit onderdeel is op het allerlaatste moment nog toegevoegd terwijl deze Zaniah al bijna gereed was. 
Veel mensen hebben behoefte om hun horoskopenverzameling nader te analyseren op planeten, MC en ASC in de te-
kens of in de huizen of combinaties van deze. Dit is vanaf heden mogelijk via de nieuwe knop en de achterliggende 
software in het scherm van de horoskopenselectie. 

 
 
De nieuwe knop ziet u onderaan in het scherm staan. 
Eerst maakt u een selectie van horoskopen, in dit voorbeeld is 
gezocht op "kabinet", waardoor de diverse Nederlandse 
kabinetten in de keuzelijst staan. 
Als u op de knop "Export horoskopenselectie naar Excel" klikt, 
dan worden de geselecteerde horoskopen naar een nieuw Excel 
blad gekopieerd. 
Voorwaarde is wél dat u Excel op uw computer heeft staan, 
anders krijgt u een melding van het programma. 
 
Het voorbeeld van hiernaast leidt tot het volgende aangemaakte 
Excel blad. 
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Alle velden uit de keuzelijst van het programma Newcomb 
worden overgezet naar Excel, zoals Naam, geboorteplaats, dag, 
maand, jaar, tijden, maar ook de posities van de planeten in de 
tekens en in de huizen, maar óók de opmerkingen die u heeft 
geplaatst in het Newcomb programma worden naar Excel 
overgezet. 

 
 

U dient enige handigheid te hebben met het programma Excel om gegevens te kunnen groeperen en eventueel grafie-
ken te maken als u dat wenst. De bovenste titelrij is alvast geel gemaakt, zodat u deze rij kunt vastzetten en er een au-
tomatisch filter op kunt zetten: 

 
 
Vervolgens kunt u selecties maken, zoals Zon in Ram en de Maan in het 11e huis. Onderstaand voorbeeld laat dit zien 
voor het gehele horoskopenbestand. 

 

 
 
Als u een beetje handig bent met draaitabellen, dan kunt u uw gegevens op talloze manieren groeperen, zoals hieronder 
een telling van het aantal horoskopen met Zon in Ram, Stier, enz… 

 
Zo zijn er 89 horoskopen met de Zon in Ram, 101 met de Zon in Stier, etc… 
Eenmaal gegroepeerd, kunt u er eenvoudig grafieken van maken. 
 
Ook kunt u allerlei andere analyses maken van uw eigen horoskopenbestand. 
 
Als u in Newcomb blanco selecteert, dan kunt u alle horoskopen naar Excel 
exporteren voor verdere analyse. 
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Prijzen van Newcomb Versie-5 als nieuw programma of als update van een oudere versie. 
 
 

 
Tot op “gisteren” waren de normale prijzen (geen akties) van de verschillende versies van het astrologisch programma 
Newcomb (alle uitvoeringen zonder papieren handleiding) als volgt: 
Versie-2A   40 euro 
Versie-3 100 euro 
Versie-4 140 euro 
 
Newcomb Versie-5 zou normaal gesproken dan ca. 180 euro moeten kosten, gezien de extra mogelijkheden en het feit 
dat deze versie ook geschikt is voor windows-7 in de 64-bit uitvoering en zelfs voor de Apple-MAC computers onder 
emulatie van Windows, dit via een door de auteur nieuw aangekochte database-module. Uw auteur heeft besloten om 
de versies-3, -4 en -5 qua prijs te “herpositioneren”, zodat met ingang van heden de volgende prijzen gelden voor een 
NIEUW pakket (alle versies zonder papieren handleiding). 
 
Versie-2A   40 euro 
Versie-3   90 euro (10 euro goedkoper) 
Versie-4 130 euro (10 euro goedkoper) 
Versie-5 170 euro (10 euro goedkoper) 
 
Hieruit volgen dan de prijzen voor de verschillende UPDATE mogelijkheden: 
 
Kopers van mijn boek “De Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing” ontvangen een korting van 20 
euro op de nieuwprijs van Versie-5 of 10 euro korting op de updateprijs. Kopers dienen dan wél een bewijs van aan-
koop van het boek te overleggen. Tevens dient het raadsel, behorende bij de kortingsbon te worden opgelost.  
 
De prijzen voor de UPDATES van oudere versies naar Newcomb Versie-5: 
 
Van Versie Naar Versie  Updateprijs Kopers van boek 
2A  5   130 euro 120 euro 
3  5     80 euro   70 euro 
4  5     40 euro   30 euro 
 
De prijzen voor het NIEUWE programma Newcomb Versie-5 (dus geen update): 
 
Versie  Nieuwprijs Kopers van boek 
2A    40 euro   
3    90 euro 
4  130 euro 
5  170 euro 150 euro 
 
 
NB: 
 
In ale gevallen bedragen de verpakkings- en verzendkosten: 
Voor Nederland: 3 euro 
Voor België, Duitsland en Frankrijk: 5 euro 
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Wat ontvangt u bij Newcomb Versie-5 als nieuw programma of als update vanuit een oudere versie 
 
 

 
Mensen die het programma Newcomb Versie-5 bestellen als een NIEUW programma (dus niet als update vanuit een 
oudere versie) ontvangen de volgende zaken: 
 

• De installatie-CD met daarop Newcomb Versie-5. U dient op uw harde schijf van de computer rekening te hou-
den met ca. 140 MB ruimte. 

• Twee stuks demo/instructie-CD met daarop ruim 14 uur aan heldere uitleg over alle mogelijkheden van het pro-
gramma, uitleg in beeld en geluid. U ziet alle handelingen uitgevoerd worden tot op het kleinste detail. 
- de instructie/demo-CDs geven uitleg over de basiswerking van Versie-4 (en versie-3) en uitleg over de 
   werking van de vele extra’s in Versie-4. Zaken over versie-5 staan niet op de CD. 

• Een 25 bladzijden tellende kleurendruk Snelstart handleiding om binnen 1 uur de meest gebruikte mogelijkhe-
den van het programma te leren kennen. U voert de aangegeven handelingen zelf uit terwijl u de aanwijzingen 
volgt van de Snelstart handleiding. 

• Een persoonlijke registratie binnen het programma, voorzien van een serienummer. Via dit nummer kunt u altijd 
ondersteuning krijgen van uw auteur over zaken die met het programma te maken hebben. NB: aanschaf van het 
programma schept geen verplichtingen naar uw auteur over astrologisch-inhoudelijke zaken. 

 
 
Mensen die het programma Newcomb Verise-5 willen aanschaffen als UPDATE van een oudere versie ontvangen de 
volgende zaken: 
 

• De installatie-CD met daarop Newcomb Versie-5. U dient op uw harde schijf van de computer rekening te hou-
den met ca. 140 MB ruimte. 

• Afhankelijk van de oude versie van Newcomb ontvangt u de volgende instructie/demo-CD’s: 
oude versie-2A : 2 stuks instructie/demo-CD’s. 
oude versie-3 : 1 stuks instructie/demo-CD met alle nieuwe zaken in Versie4 (en daarmee ook versie-5) 
oude versie-4: geen instructie/demo-CD’s. 
- de instructie/demo-CDs geven uitleg over de basiswerking van Versie-4 (en versie-3) en uitleg over de 
   werking van de vele extra’s in Versie-4. Zaken over versie-5 staan niet op de CD. 

• Een UPDATE-registratie binnen het programma, voorzien van een serienummer. Via dit nummer kunt u altijd 
ondersteuning krijgen van uw auteur over zaken die met het programma te maken hebben. NB: aanschaf van het 
programma schept geen verplichtingen naar uw auteur over astrologisch-inhoudelijke zaken. 

 
Binnen het programma zijn alle geschreven handleidingen aanwezig. U roept deze op vanuit het menu Help. Ze worden 
als PDF-bestand geopend, u dient dan de Acrobat Reader op de computer te hebben, maar dat is min of meer standaard 
tegenwoordig. U kunt dan makkelijker bepaalde onderwerpen opzoeken of stukjes zelf afdrukken als u bepaalde passa-
ges nog eens rustig wilt nalezen. 
 
 
 

  Hoe te bestellen. 
 
 

 
Maak het verschuldigde bedrag (ook de verzendosten) over op gironummer 5359262 t.n.v. J. Ligteneigen te Almere. 
Verzending van het programma uiterlijk 4 werkdagen na bijschrijving van het bedrag. Voor overmakingen vanuit het 
buitenland: 
IBAN = NL22INGB0005359262 
BIC = INGBNL2A 
 
Een Paypal-betaling kan ook, mail uw auteur om een “betalingsverzoek” aan te maken op uw mailadres. 
 
NB: mail te allen tijde uw auteur om uw bestelling van een volledig adres te voorzien.
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Advertentie door de auteur 
 

 
 
De volledige tekst op de achterzijde van het boek luidt: 
“…De auteur neemt u mee op reis door de sterren en de constellaties die zich al duizenden jaren aan de hemel vertonen 
en die eeuwenlang voor astrologen een onderwerp van interesse of fascinatie zijn geweest. De pogingen om al deze 
sterren en constellaties op de een of andere manier te catalogiseren worden uitgebreid behandeld en vormen de opmaat 
naar het grote onderdeel Constellaties. Om uiteindelijk de invloeden van de afzonderlijke sterren op de mens in een 
berekende horoskoop te leren kennen, is een grondige kennis nodig van de constellaties waartoe ze behoren. Met zeer 
veel voorbeelden van de horoskopen van bekende en soms minder bekende personen wordt getoond hoe de constella-
ties zich manifesteren wanneer een of meerdere planeten uit de horoskoop in samenstand staan met de afzonderlijke 
sterren uit die constellatie. Een "onthulling" van de bekende "Via Combusta" uit de uurhoekastrologie is in hoofdstuk-5 
te lezen. Hoe de afzonderlijke vaste sterren in een horoskoop werken, wordt uitgebreid beschreven aan de hand van 
zeer veel voorbeelden die vergezeld gaan van talrijke afbeeldingen. Er is veel ruimte gemaakt voor de betekenis van 
sterren en constellaties in de mundane astrologie, die probeert om gebeurtenissen in steden en landen te verklaren. Ook 
hier worden veel voorbeelden gegeven en zelfs worden een aantal belangrijke voorspellingen voor de komende jaren 
gedaan. Dit zeer uitgebreide boek bevat zo goed als alles wat men denkt te kunnen weten over de vaste sterren en de 
constellaties binnen de astrologie….”. 
Via onderstaande link kunt u een uittreksel opvragen in PDF-formaat van het boek. Van bijna elk hoofdstuk in het boek 
is een klein stukje opgenomen in de collage. De link:  http://home.kpn.nl/ligteneigen3/extract.pdf 
 
Samengevat zijn hier nog eens alle gegevens van het boek: 
Titel  De Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing 
Auteur  Johan Ligteneigen 
Datum  April 2011 
ISBN  978-1-4475-3337-5 
Bladzijden 424 
Afmetingen 18,9 cm x 24,6 cm x 2,3 cm 
Gewicht 910 gram 
Uitgeverij www.lulu.nl 
Taal  Nederlandstalig 
Prijs  38,00 euro, excl. verzendkosten 
 
Bestelwijze 
 
Er zijn diverse manieren om het boek te bestellen: 

1. Via uw auteur, voor meer details zie: http://home.kpn.nl/jligteneigen/boekvs.html (20% korting t/m 15-09-2011) 
2. Via de uitgeverij www.lulu.nl  (tijdelijk met 10% korting tot 15 september 2011) 
3. Via Amazon, levert ook snel naar Nederland: www.amazon.com  
4. Via Hajefa uitgeverij, www.hajefa.nl : Lt 5-10 dgn. 
5. Via AbeBooks, levert ook snel naar Nederland, www.abebooks.com, Lt 5-10 dgn. 

 


