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Inleiding 
 

 

Welkom in de fascinerende wereld van de klassieke astrologie! Zonder nu reeds 

al te diep in te willen gaan op de oorsprong en de ontwikkeling van de klassieke 

astrologie, de Hellenistische astrologie zo u wilt. Dit is voorbehouden aan het 

grote boek over de klassieke astrologie dat ná dit boek het licht zal zien. Het boek 

dat nu voor u ligt, behandelt slechts één deelonderwerp uit die kolossale schat van 

informatie die de Ouden ons hebben nagelaten. Toch is het weer niet slechts één 

deelonderwerp, want elk begrip dat behandeld wordt, raakt automatisch weer an-

dere uitgangspunten die de Ouden hebben geformuleerd. Vaak zijn dit begrippen 

die u reeds kent, op andere momenten zult u zien dat er nieuwe informatie is, 

nieuwe informatie die eigenlijk heel oude informatie is, maar die in de loop der 

eeuwen verloren is gegaan, soms bewust doordat anderen hun eigen visie hebben 

heen gelegd over datgene dat reeds eeuwen bestond, daarna is die oude informatie 

vervormd en verbasterd totdat die uiteindelijk verdween. Veel van die “nieuwe” 

inzichten zijn in de afgelopen eeuwen verloren gegaan, omdat de oorspronkelijke 

geschriften vernietigd werden door oorlogen of rampen en slechts (zeer) gedeelte-

lijk nog te restaureren waren. In de afgelopen 20 jaar is er echter veel gebeurd. 

Diverse knappe koppen die zowel verstand hebben van de astrologie als van klas-

sieke talen, zoals het Grieks of Latijn of Arabisch, hebben zich verenigd in werk-

groepen en hebben vele oude werken vertaald naar het Engels, zodat ze nu voor 

het grote publiek beschikbaar zijn. 

 

Van deze ontwikkelingen kunnen wij nu de vruchten plukken en naarmate men 

de schatkist van de Ouden verder opent en ontgint en de informatie tot zich 

neemt, komt men tot het besef dat wij nog steeds niet zoveel weten als de Ouden 

reeds wisten. Er zijn nog tientallen, wellicht honderden oude werken niet ontdekt, 

gerestaureerd en vertaald, werken waarvan de klassieke astrologen hopen dat ze 

nog enkele geheimen zullen onthullen, waarmee ook de nu bestaande teksten 

kunnen worden aangevuld en beter verklaard kunnen worden. 
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In de hieronder afgebeelde figuur ziet u een eenvoudige tijdlijn uit de Hellenisti-

sche periode, die ongeveer begon in het jaar 100 voor Chr. en die eindigde zo 

rond de 5e eeuw na Chr. De meeste veronderstellingen van de mensen die de oude 

werken hebben vertaald, gaan er van uit dat de astrologie zich in een zeer korte 

tijdsperiode heeft ontwikkeld en dat die periode ongeveer begon in de eerste 

eeuw v. Chr. zonder hier nu al te precies te willen zijn. Met een “korte tijd” be-

doelt men dan ongeveer 100 jaar. Daarna had de astrologie zijn uitgangspunten 

gekregen, waren er diverse modellen opgezet en begon men daadwerkelijk op 

praktische wijze ermee te werken. Verderop in dit boek zult u de verwijzingen te-

genkomen van Hellenistische auteurs die hun boeken publiceerden en die van 

vele voorbeelden waren voorzien, zodat wij kunnen spreken van een zeer snel ge-

evolueerde leer, alsof die al het ware in één keer was “uitgevonden”. 

 

 
 
Fig.1. Tijdlijn van de Hellenistische astrologie. 

 

Er zijn momenteel discussies gaande binnen de kring van klassieke astrologen of 

de astrologie destijds was “uitgevonden” in een bijzonder korte tijdsperiode of dat 

de klassieke astrologie langer nodig had om zich te vormen en ontwikkelen. Ik 

zal aan die discussie niets toevoegen in het huidige boek, wellicht is dat voorbe-

houden aan het volgende boek over de klassieke astrologie. 
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Als wij echter enkele oude boeken in het vizier houden, zoals de Phainomena van 

Eudoxus (ca. 360 v.Chr.) die de constellaties beschreef en de vaste sterren die 

deel uitmaakten van die constellaties, maar ook de werken van Hipparchus (ca. 

150 v.Chr.) die zuiver astronomisch waren, dan ligt daar een grote bron van “in-

spiratie” en onderzoek voor latere astronomen en astrologen. De meeste astrono-

men waren tevens astroloog, dus de raakvlakken waren zeer intens. Van beide au-

teurs zijn de werken niet bewaard gebleven. Echter Aratus (ca. 270 v.Chr.) her-

schreef het werk van Eudoxus en dát boek is wél bewaard gebleven en is ook ver-

krijgbaar in de Engelse taal. En juist uit dát boek onderzocht de grote astronoom 

Hipparchus de daarin vermelde posities van de vaste sterren en hij nam waar dat 

van elke ster de posities in 100 jaar tijd ca. 1 graad verschoven waren. Al die 

waarnemingen van Hipparchus zijn helaas ook niet bewaard gebleven, maar 

Claudios Ptolemeus (ca. 140 v.Chr.) had ze wél ter beschikking en die ging daar 

weer verder mee aan de slag en zo ontstond de Syntaxis (Almagest) en de Tetra-

biblos, van waaruit de verdere astrologie eeuwenlang kon putten. Laatst ge-

noemde boeken zijn ter beschikking in vele talen.  

Zo ziet u dat enkele “voorlopers” wellicht toch hebben bijgedragen aan dat veron-

derstelde “korte moment” waarin de astrologie zich als een “Big Bang” heeft ge-

manifesteerd. Ptolemeus maakte deel uit van die tijdsperiode, maar ook andere 

astrologen, zoals Vettius Valens, Firmicus Maternus en de astrologen die vóór 

hen leefden, zoals Marcus Manilius en Dorotheus van Sidon van wie de wer-

ken in de afbeelding hierboven zijn getoond in de tijdlijn. 

 

Daarnaast zijn er heel veel andere astrologen bekend uit deze periode tussen ca. 

100 v. Chr. en 400 na Chr. van wie de werken beetje bij beetje worden ontgonnen 

en vertaald. Daartussen zitten enkele spectaculaire werken, zoals de Apotelesma-

tica van Hepahaistio uit Thebe (ca. 5e eeuw na Chr.) waarvan nu onomstotelijk 

vast staat dat hij 1-op-1 citeerde uit het werk van Dorotheus van Sidon, zodat nu 

vele ontbrekende fragmenten uit Dorotheus’ werk kunnen worden ingevuld. Dit 

wetende en de andere fragmenten uit Hephaistio’s werk kennende, betekent dit 

dat Dorotheus’ oorspronkelijke werk ook passages bevatte die wij nog niet eerder 

kenden, ook tekstuele passages, want Dorotheus schreef het geheel in vers en op 

rijm. Om de metriek van zijn gehele werk in stand te houden, sprak Dorotheus op 

verschillende manieren over aspecten tussen planeten. De ene keer als planeten 

die elkaar onderzoeken (“scrutinize”), de andere keer als planeten die getuigenis 

aan elkaar afleggen (“witness”) en nog enkele varianten, die allemaal gewoon 

hetzelfde betekenen: aspecten tussen planeten, inclusief de conjunctie. Dit zijn 

dan weer verrassende conclusies, waardoor waarschijnlijk enkele eerdere boeken 

op dit punt herschreven zullen moeten worden. Opmerkelijk en verrassend. 



Inleiding - 8 

 

Dit boek doet een uiteenzetting van de basisprincipes die vooraf gaan aan het mo-

del van de Tripliciteitsheersers, zoals die door de Ouden werden gedefinieerd. 

Wij beginnen vanaf het begin: het mannelijk en vrouwelijk van de zodiaktekens, 

het mannelijk en vrouwelijk van de planeten, dag- en nachtplaneten, sect, de 

“Joys” van de planeten, ofwel de plaatsen van hun vreugde in de horoskoop en 

daarna volgt de synthese van de Tripliciteitsheersers. 

Na dit alles worden diverse voorbeelden gegeven, te beginnen met een horoskoop 

uit het boek van Dorotheus uit het jaar 22 na Chr. Hierna volgen voorbeelden van 

personen uit onze huidige tijd, zodat u de zaken herkenbaar krijgt. 

Ook maakt u kennis met het oudste huizensysteem dat er is en door de Ouden op 

praktische wijze werd gehanteerd, namelijk het “tekens = huizen” systeem. 

Hierna volgen andere belangrijke zaken, zoals een indeling van het menselijk le-

ven in drie grote delen en elk deel wordt beheerst door één van de drie Triplici-

teitsheersers. In de specifieke voorbeelden wordt gekeken naar welvaart en voor-

spoed, de voorbeelden volgend uit het werk van Dorotheus en Valens. 

Ten slotte wordt de invloed van de Tripliciteitsheersers genoemd op andere le-

vensgebieden dan alleen welvaart, via een systeem van een Perzisch astroloog. 

 

Kortom, om dit éne specifieke onderwerp van de Tripliciteitsheersers goed te ver-

klaren en van voorbeelden te voorzien, wordt u noodzakelijkerwijze geconfron-

teerd met andere basisprincipes die onontkoombaar zijn in de klassieke astrolo-

gie. Zo hangen veel zaken strak aan elkaar, maar ze zijn logisch, het is berede-

neerbaar, het is tastbaar, concreet. Zo kennen de klassieke astrologie-beoefenaars 

deze leer: geen vaagheden of veronderstellingen of aannames die niet bewijsbaar 

zijn en waarvan er zoveel zijn geïntroduceerd in de periode van de New Age in de 

jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. De New Age heeft een hele grote verdienste 

op haar conto, omdat het de astrologie en vele andere gerelateerde zaken onder 

het grote publiek heeft gebracht en dat op wereldwijd niveau, niets dan lof. 

Toch is er ook veel onzin geïntroduceerd in diezelfde periode en die is klakkeloos 

aangenomen door het veelal onwetende en naïeve publiek, te denken aan Maan-

knopen en reïncarnatie, Zwarte Zon en –Maan, Heliocentrische astrologie, enkele 

planetoïden en zo nog wat meer. 

Klassieke astrologie is rigide, het biedt een stevige structuur en als middel om de 

astrologie voor het eerst te leren, is het uitermate geschikt. Later kan men dan zijn 

of haar horizon verbreden en andere terreinen verkennen. 
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H1. De indeling van de tekens en planeten 
 

 

 

1.01 De leer van Ptolemeus 

 

Om bij de basis te beginnen, dient men te weten hoe de zodiaktekens zijn inge-

deeld naar geslacht, dient men te weten welke tekens verbonden zijn met de dag 

en de nacht, maar dat geldt evengoed voor de planeten. Ook dient men te weten 

welke planeten heerser zijn over welke zodiaktekens, maar ook welke planeten 

zich erg prettig voelen in een bepaald teken, maar ook het omgekeerde, waar 

voelt een planeet zich slecht en minderwaardig. Dit is werkelijk het begin en is in 

feite eersteklas basisschoolkennis te zijn, maar toch is dat niet zo. Er zijn zeer 

veel astrologiebeoefenaars die er geen weet van hebben en zelfs astrologen die 

het systeem van val en verhoging en sect niet kennen. 

In de vele werken die inmiddels uit de Hellenistische periode bekend en vertaald 

zijn, worden deze basisprincipes soms bijzonder kort en bondig verklaard, heel 

vaak wordt dit allemaal opgesomd in twee of drie zinnen, alsof die auteurs er van 

uit gingen dat dit reeds tot de basiskennis behoorde en geen verdere verklaring 

behoefde. Hiertoe behoren Dorotheus van Sidon1, maar ook Vettius Valens2. Fir-

micus Maternus3 besteedt er wel veel ruimte aan in zijn werk Matthesis, Boek-2. 

Andere auteurs besteden er veel minder ruimte aan, alsof alles verondersteld 

wordt bekend te zijn. 

 

Claudios Ptolemeus4 geeft in de Tetrabiblos een zeer mooi en ruim opgezet over-

zicht van alle basisprincipes en wel in heel boek-1 van zijn oeuvre dat uit vier 

boeken bestaat. Ondanks dat Ptolemeus geen praktiserend astroloog was en velen 

hem nu zien als een kamergeleerde, heeft hij toch een enorme staat van dienst, 

omdat hij in staat is geweest als geen ander om alles overzichtelijk en goed inge-

deeld te beschrijven. Hij was hierin niet volledig, maar dat geeft hij zelf toe in 

zijn inleiding en ook verderop schrijft hij dat bepaalde zaken té omvangrijk zijn 

om te beschrijven en hij daar van af ziet. Beetje vreemd, dat wel, maar in z’n tota-
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liteit is de Tetrabiblos een machtig werk. Ik zie dit boek als de tempel van wijs-

heid en kennis, al is die niet allesomvattend, maar geen enkel afzonderlijk boek 

van de Ouden dat ik gelezen heb en dat zijn er zeker 30 stuks, bieden geen totaal-

pakket van alle zaken en al helemaal niet netjes ingedeeld. 

 

 
Fig. 2. De Tetrabiblos van Claudios Ptolemeus. 

 

Ik heb altijd in lezingen verteld en ook in mijn tijdschrift Zaniah verkondigd dat 

de Tetrabiblos verplichte stof moet zijn voor elke beginnende astrologiebeoefe-

naar, zeker diegene die de klassieke astrologie wil bestuderen. 

 

Een goede Nederlandse vertaling bestaat er niet, omdat de bestaande Engelstalige 

versies ingewikkelde vaktermen gebruiken die helaas niet goed werden vertaald. 

De Nederlandse versie die werd uitgegeven door J.B. Gieles bevat ook veel fou-

ten, maar die versie is niet meer te verkrijgen, tenzij die ergens op het internet 

wordt aangeboden. Voor een goede Engelstalige versie kunt u terecht via voet-

noot-4. Er is ook een versie van Robbins5 en van Robert Schmidt.6.  

In de toekomst heb ik zelf gepland om een “geïllustreerde Tetrabiblos” uit te ge-

ven, die de vertaalde tekst naar het Nederlands bevat, maar met veel verklarende 

tekeningen, schetsen, tabellen, formules e.d. Hopelijk kan die versie in 2017 het 

licht zien. 
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1.02 De indeling van de zodiaktekens 

 

Volgens de teksten in de Tetrabiblos7 volgt hier een uiteenzetting van de indeling 

van de zodiaktekens, later gevolgd door die van de planeten. 

 

Onder de twaalf tekens zijn er zes die mannelijk heten en overeenkomstig zijn 

met de dag. De overige zes zijn vrouwelijk en hebben overeenkomsten met de 

nacht. Ze zijn gerangschikt in afwisselende volgorde, de een na de ander, zoals de 

dag wordt opgevolgd door de nacht en zoals het mannelijk wezen is gekoppeld 

aan het vrouwelijke. Het begin van de zodiak behoort aan het teken Ram, zoals 

eerder in de Tetrabiblos is vermeld en dit beginpunt komt overeen met het snij-

punt van de ecliptica (de baan de Aarde om de Zon, ofwel de Zon om de Aarde 

geocentrisch gezien) en de equator ( de evenaar die onze Aarde verdeelt in het 

Noordelijk- en het Zuidelijk halfrond). 

Het vocht en de warmte die samenhangen met de lente vormen de essentiële be-

standdelen van het leven en het nieuwe leven begint doorgaans in de lente. Aan-

gezien het mannelijke regeert en het actieve principe voorrang heeft over het pas-

sieve, zijn de tekens Ram en Weegschaal daarom mannelijk en hebben overeen-

komsten met de dag. Deze tekens beschrijven de cirkel van de Equinox en vanaf 

die tekens vinden de grootste veranderingen plaats. De tekens die daar direct op 

volgen, zijn vrouwelijk en hebben overeenkomsten met de nacht. En de rest volgt 

dáár weer op, afwisselend als mannelijk en vrouwelijk. Heel simpel en logisch al-

lemaal en dit leidt tot de volgende indeling: 

 

 
 
Fig. 3. De Indeling van de zodiaktekens naar mannelijk en vrouwelijk. 

 

Dit zal geen verrassing zijn en vindt men terug in elk astrologisch leerboek. 

Belangrijk om te weten is dat de mannelijke tekens allemaal overeenkomstig zijn 

met de dag en de vrouwelijke tekens met de nacht. De reden hiervoor is ook door 

Ptolemeus netjes verklaard in de Tetrabiblos. 

 

 



Hoofdstuk 1. De indeling van de tekens en planeten - 12 

 

 

1.03 De indeling van de planeten naar geslacht 

 

Volgens de teksten in de Tetrabiblos8 worden de zeven klassieke planeten inge-

deeld naar mannelijk en vrouwelijk. Dit brengt ons al direct naar de tegenstelling 

tussen de moderne astrologie en die van de Ouden. In het wereldbeeld van de Ou-

den waren de planeten Uranus, Neptunus en Pluto nog niet ontdekt. Men moest 

dus werken met de planeten die zichtbaar waren en met de Zon en de Maan. Dit 

betekent dat men de beschikking had over de Zon, de Maan, Mercurius, Venus, 

Mars, Jupiter en Saturnus. Dit zijn de zeven klassieke “planeten”. In het jargon 

van de astrologen zijn Zon en Maan ook “planeten”. Zelfs het Pars Fortuna en de 

Maansknoop worden onder de planeten gerangschikt, om de driedeling te bena-

drukken: “planeten”, “zodiaktekens” en “huizen”. 

 

Ptolemeus schrijft: “.. er zijn twee primaire geslachten: mannelijk en vrouwelijk. 

Het vrouwelijke geslacht neemt voornamelijk deel aan de vochtige invloed. De 

Maan en Venus zijn daarom vrouwelijk, aangezien hun eigenschappen voorna-

melijk vocht brengend zijn….”. 

Dit zal voor u geen verrassing zijn. De Maan en Venus hebben grote invloed op 

de vochthuishouding van het lichaam en reguleren de cyclus bij de vrouw, be-

heersen baarmoeder en de interne geslachtsorganen van de vrouw. 

 

Ptolemeus vervolgt: “… De Zon, Saturnus, Jupiter en Mars worden manne-

lijk genoemd…”. 

 

En verder: “.. Mercurius is gemeenschappelijk aan beide geslachten, want op 

sommige tijden brengt hij droogte en op andere weer vocht en hij brengt dit op 

gelijke manier tot stand…”. Hiermee hebt u de indeling naar geslacht bij elkaar. 

 

 
Fig. 4. De indeling van de planeten naar geslacht. 

 

De hierboven gegeven indeling is de primaire indeling, een soort essentiële inde-

ling van de planeten. Maar de planeten kunnen ook van geslacht veranderen al 

naar gelang de positie in de horoskoop. 

 


