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elkom bij de eerste As-
trologische Nieuwsbrief 
in 2008! 

 
Dit initiatief is gestart om enerzijds 
de leemte op te vullen tussen datge-
ne dat op de website is geplaatst en 
hetgeen de lezer daarover nog mist. 
Anderzijds doet het dienst als een 
extra medium om diverse korte be-
richten te plaatsen die op de website 
vrij moeilijk een plek te geven zijn. 
 
Bij een eerste editie is het altijd af-
wachten hoe het door de lezers ont-
vangen zal worden.  
Schroom daarom niet om uw mening 
te geven. U kunt dit doen door de 
mail te beantwoorden waarmee u de 
nieuwsbrief heeft ontvangen. In to-
taal staan vier exemplaren van de 
nieuwsbrief ingepland die globaal 
elke 6 weken zal verschijnen. Het 
schema daarvan vindt u helemaal 
aan het einde van deze nieuwsbrief. 
Na de “proef” periode zal bekeken 
worden of het de moeite loont om 
hiermee door te gaan. 
 
De grote artikelen, lessen en horos-
koopbesprekingen vindt u altijd op 
de website terug, evenals de uitge-
breide beschrijvingen van de produc-
ten die door ondergetekende worden 
aangeboden. 
 
Resteert mij om u nog veel plezier te 
wensen met deze allereerste astrolo-
gische nieuwsbrief. 
 
Johan Ligteneigen 
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De horoskoop van China, 
een getergd land. 
 

 

 
 
De voorlopig gecorrigeerde horos-
koop van China voldoet tot nu toe 
redelijk aan de verwachtingen. 
 
Het op de website getoonde aspec-
tenlijstje had enkele dagen vóór de 
openingsdag van de Olympische 
Spelen het zeer nare aspect Mercuri-
us conjunct Antares, waarbij ik er-
van uitging dat China door omstan-
digheden weer militair zou gaan op-
treden. Dat laatste is (waarschijnlijk) 

niet gebeurd, maar precies op de 
openingsdag viel Rusland binnen in 
Zuid-Ossetië. Een paar dagen daar-
voor werden 16 Chinese agenten ge-
dood door aanslagen op een politie-
post in de stad Gashkar. In het be-
treffende gebied heerst een sluime-
rende rebellie van islamitische Oe-
jgoeren tegen het Chinese bewind. 
De opstand is al tientallen jaren aan 
de gang, maar heeft met de nadering 
van de Olympische Spelen een hoog-
tepunt bereikt. Welke maatregelen 
China daadwerkelijk genomen heeft, 
is niet echt bekend. Gezien het lo-
pende aspect met de gemene Vaste 
Ster Antares, zal dat zeker een 
wraakactie zijn. 
 
Nu de Spelen voorbij zijn en het ge-
wone leven weer zijn loop neemt, zal 
verder duidelijker worden welk ef-
fect de Spelen gehad hebben op het 
leven van de gewone mensen. De 
studenten mogen weer terug Peking 
in, de persvrijheid zal wel weer tot 
een minimum worden teruggedron-
gen (Mercurius geeft ook de me-
ningsuiting aan – of het gebrek daar-
aan, Mercurius retrograde, verbrand 
door de Zon en conjunct de stille 
Neptunus in het 8e huis van geheime 
recherche). 
Gezien het lijstje aspecten voor de 
komende maanden zijn de vooruit-
zichten niet erg rooskleurig. 
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De hele maand september geeft 
spanningen aan en rond 12 septem-
ber kan er weer sprake zijn van mili-
tair vertoon. 
Het aspect Mercurius parallel Pluto 
geeft een verdere beperking aan van 
de persvrijheid en ook kan dit onge-
lukken en calamiteiten geven bij 
energiecentrales. 
Pluto geeft ook de seismische activi-
teit aan en juist dit parallel kan aard-
schokken veroorzaken. 
 
Het is de moeite waard om deze ho-
roskoop van tijd tot tijd te blijven 
volgen  ■ 
 
 
 

 De horoskoop van het Bel-
gische Kabinet o.l.v. Yves 
Leterme. 

 
 
Op 15 juli jl. alweer bood de Belgi-
sche premier Yves Leterme zijn ont-
slag aan bij koning Albert. De grote 
tegengestelde belangen tussen de 
meeregerende partijen maakte het 
voor Leterme blijkbaar onmogelijk 
om verdere beslissingen te nemen. 
De koning heeft het ontslag van de 
premier niet aanvaard en heeft een 
aantal personen de opdracht gegeven 
om te bekijken of er nu toch verder 
geregeerd kan worden op basis van 
nieuwe afspraken en onderlinge ver-
houdingen. 
 
Ik heb de horoskoop gecorrigeerd op 
het aspect Zon vierkant Cusp-12 ten 
tijde van de ontslagname. 
 
Let op! Het kabinet is NIET geval-
len. De koning heeft het ontslag 
niet aanvaard en dus is de horos-
koop nog gewoon geldig! 
 
Met dit belangrijke gegeven bekij-
ken wij de aspecten van de afgelo-
pen tijd en voor de komende paar 
maanden. U vindt alle progressieve 
aspecten hieronder in de tabel aan-
gegeven. 
 
 
 
 

 
 
U ziet in rose het aspect Zon vier-
kant Cusp-12 op 15 juli 2008. 
In het gele gebied vindt u achter el-
kaar uitsluitend negatieve aspecten. 
Tussen 8 en 26 september lijkt het 
erop dat het niet gaat lukken om de 
koppen bij elkaar te steken. 
 
De eerstvolgende periode van goede 
aspecten is pas vanaf 27 september. 
Ik denk dat het vanaf die datum de 
goede kant op gaat met het Belgi-
sche kabinet en dat men daar weer 
volledig aan de slag kan. 
 
Laten wij de ontwikkelingen bij onze 
zuiderburen eens goed in de gaten 
houden!  ■ 
 
 

Het wereldgebeuren. De 
gang van de planeet Satur-
nus door het teken Maagd. 

 
Deze analyse op de website is al 
weer ruim 1 jaar oud. Vele zaken 
zijn inmiddels bewaarheid gewor-
den, zoals de prijzen en de schaarste 
van voedingsmiddelen, in het bij-
zonder graanproducten, herinner aan 
dit prentje op de website: 
 

  
 

Het is Demeter die de graanhalm 
vasthoudt. 
U weet dat het teken Maagd is ver-
bonden met de graanproductie en 
deze staat onder druk als gevolg van 
de biobrandstof productie. Nu er 
minder olie en gas uit de Aarde 
wordt onttrokken en men zich reali-
seert dat het binnen enkele decennia 
afgelopen zal zijn, moet men zijn 
toevlucht nemen tot alternatieven. 
 
Het verbouwen van koolzaad is een 
aardige vinding, maar waar koolzaad 
groeit, kan geen graan groeien en 
wereldwijd heeft dit al geleid tot een 
schaarste en daardoor tot hogere 
prijzen van voedselprodukten. In en-
kele landen heeft dit al geleid tot op-
standen. 
 
Dit is natuurlijk DÉ werking van Sa-
turnus in Maagd! 
 
Behalve dit is er ook de economi-
sche malaise in zeer veel landen. Het 
gaat zogenaamd beter als wij be-
paalde publicaties en regeringsver-
klaringen mogen geloven, maar dat 
is niet waar. Het gaat daadwerkelijk 
slechter. Saturnus kan nooit mun-
daan tot voordeel werken in het te-
ken Maagd. Virgo is ook het econo-
misch systeem, het is het boekhou-
ders-teken bij uitstek. 
 
Financiële rampen geeft deze passa-
ge ook aan, zoals de langdurige fi-
nanciële crisis, die vorig jaar ca. sep-
tember begonnen is (Saturnus liep 
vanaf 2 september het teken Maagd 
binnen). Onder het slopende aspect  
Saturnus vierkant Draconis gingen 
de eerste banken failliet en het einde 
is blijkbaar nog niet in zicht. Draco-
nis heeft altijd met materiële- en fi-
nanciële zaken te maken. 
De alsmaar oplopende inflatie is ook 
al een slecht voorteken. Het is het 
begin van een oplopende prijsspiraal 
waardoor leningen, hypotheken en 
prijzen van goederen stijgen. 
 
Wij zullen afwachten hoe een en an-
der zich gaat ontwikkelen  ■ 
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Nieuwe en goede astrologie-
boeken op de markt. 
 

 
Goede astrologieboeken zijn schaars 
tegenwoordig. De beste astrologi-
sche boeken zij allemaal geschreven 
aan het begin van de vorige eeuw en 
aan het einde van de 19e eeuw. De 
ontdekking van Neptunus in 1846 
bracht een krachtige stroming op 
gang waarin de astrologie een nieu-
we impuls kreeg. Baanbrekend werk 
werd gedaan door Alan Leo die de 
astrologie niet alleen populairder 
maakte, maar ook veel bekwame as-
trologen en helderzienden, etc. om 
zich heen verzamelde. Beroemd tot 
op de dag van vandaag is het werk 
van Charubel die de afzonderlijke 
graden van de zodiak beschreef op 
verzoek van Alan Leo.  
Charles Carter, een briljant astro-
loog kwam ook voort uit de school 
van Leo, maar ook H.S. Green heeft 
een groot aandeel gehad in het werk 
van Alan Leo. 
 
Wij moeten ook niet andere grote as-
trologen vergeten uit ongeveer de-
zelfde periode (grofweg 1850-1950). 
Zo zijn daar Max Heindel of Jo-
hannes Vehlow, Raphael, Sephari-
al, Else Parker, Cornelis Gorter, 
A.Q. Libra en vele vele anderen die 
een grote bijdrage hebben geleverd 
aan het astrologisch denken. 
 
Slechts een handjevol boeken van 
bovengenoemde schrijvers is ver-
taald in het Nederlands. Alleen bij 
antiquariaten of tweedehands boek-
winkels kun je dergelijke boeken 
nog verkrijgen. Als u werkelijk seri-
eus overweegt om de astrologie te 
gaan bestuderen, dan zijn de boeken 
van de genoemde schrijvers in de 
Engelse- of Duitse taal aan te beve-
len. Het is in feite de enige manier 
om uw kennis op een significant ho-
ger peil te brengen. 
 
Het hoogwaardige astrologische tijd-
schrift Sagittarius bestaat al sinds 
2002 niet meer en kopieën zijn er 
vrijwel niet. Het gedachtegoed van 
de superastroloog Jan Bernard Gie-
les bestaat in feite alleen in de afle-

veringen van Sagittarius: bij elkaar 
28 jaargangen, zijnde ruim 9000 pa-
gina’s tekst, waarvan 75% door 
hemzelf geschreven. 
Het enige (overigens dunne) boek 
dat Gieles zelf geschreven heeft, be-
treft de uiteenzettingen over zijn 
min-1-systeem voor de progressieve 
horoskoop, maar dat is nergens ver-
krijgbaar. Er is alleen een kopie 
aanwezig bij de Koninklijke Biblio-
theek te Den Haag ter inzage. Ikzelf 
bezit ook geen exemplaar van dit 
werk. 
 
De moderne boeken, dus grofweg al-
les dat is verschenen na 1950 en 
vooral datgene dat verscheen in de-
New Age periode is een slap aftrek-
sel van alles dat ooit daarvóór is ge-
publiceerd. Natuurlijk zijn er uitzon-
deringen, zoals bijvoorbeeld Liz 
Greene die met haar boek over Sa-
turnus furore heeft gemaakt. Mellie 
Uyldert heeft ook enkele interessante 
werken geschreven, evenals Karen 
Hamaker-Zondag. Ook Howard Sas-
portas doet het verrassend goed en 
Robert Hand is natuurlijk een hele 
grote en zo vergeet ik natuurlijk ve-
len te noemen die absoluut serieuze 
bijdragen hebben geleverd aan de as-
trologie. 
 
Maar er is ook veel rommel op de 
astrologische markt verschenen, 
amateuristisch gepruts noem ik het. 
Soms met absolute onwaarheden, 
gewoon verzonnen materiaal lijkt het 
haast wel. Onbewijsbare reïncarnatie 
theorieën over het Pars of de Draco-
nis hebben een bepaalde tijd ook de 
markt overspoeld. Dan was er weer 
een periode waarbij bepaalde brok-
ken steen een bepaalde betekenis 
werd toebedacht, zoals Vesta of Eros 
of Cheiron of andere meteorieten. 
 
Als u tegenwoordig in een boekwin-
kel bij de afdeling esoterisch kijkt, 
dan ziet u vrijwel geen astrologie-
boeken meer staan. Alleen de heel 
grote boekwinkels hebben nog wel 
wat staan, maar dat is voornamelijk 
nieuw spul. 
Het ziet er dus naar uit dat de begin-
nende astrologiestudent aan zijn lot 
wordt overgelaten, maar ook voor 

mensen die er al iets over weten, 
maar zich verder willen verdiepen, is 
er bedroevend weinig beschikbaar. 
 
Tenzij u natuurlijk met een boeken-
lijstje aankomt, dan kan het boek 
waarschijnlijk nog wel worden be-
steld, maar dan moet u natuurlijk wél 
een dergelijk boekenlijstje hebben. 
 
Klassieke astrologieboeken 
 
Sinds enkele jaren is de klassieke as-
trologie weer terug in de belangstel-
ling en met succes. Al sinds het ein-
de van de jaren ’90 heeft een aantal 
mensen, waaronder Robert Hand, 
Robert Schmid en vele anderen zich 
verenigd in het project “Hindsight”. 
Deze groep van zeer knappe koppen 
die zowel kennis van astrologie had-
den als van de oude talen, zoals het 
Grieks, Latijn en het Arabisch heeft 
systematisch zeer veel oude werken 
die lagen te “verstoffen” in de Euro-
pese bibliotheken, onderzocht en 
vertaald naar het Engels. Dit heeft 
geresulteerd in een fraaie serie over 
de Hellenistische periode met o.a. de 
werken van Vettius Valens, Ptole-
meus en Hephaisto van Thebe om er 
slechts enkelen te noemen. 
Ook heeft deze groep zich bezig ge-
houden met de werken uit de Late 
Middeleeuwen en deze inspanningen 
brachten ook weer een mooie serie 
voort met o.a. de werken van Guido 
Bonatti, Antonio de Montulmo, Abu 
Mashar en Johannes Schöner om er 
slechts enkele te noemen.  
 
De grote populariteit van deze verta-
lingen heeft de voorraden bij de uit-
gever aardig doen slinken, maar er is 
hier en daar nog wel wat te verkrij-
gen. 
Voor wie interesse heeft: 
www.projecthindsight.com 
 
Omdat ook de uurhoekastrologie met 
een “opleving” bezig is, sluit het ver-
taalwerk van de groep Hindsight 
mooi aan op de groeiende behoefte 
voor deze groep geïnteresseerden. 
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Let u echter wel op: alle boeken zijn 
vertaald in het (Amerikaans) Engels 
en zijn niet in andere talen beschik-
baar. 
 
Een andere auteur die reeds een gro-
te reputatie heeft als schrijver en ver-
taler is James Herschel Holden, 
vooraanstaand lid van de “American 
Federation of Astrologers”. Holden 
heeft al diverse werken op zijn naam 
staan, waaronder “A History of Ho-
roscopic Astrology” uit 1996 en de 
vertalingen van de diverse boeken 
uit het machtige oeuvre “Astrologia 
Gallica” van Jean-Baptiste Morin, 
beter bekend als Morinus de Ville-
franche. 
 
Jean-Baptiste Morin (1583-1656) is 
wellicht de beroemdste Franse astro-
loog in de geschiedenis geweest. Hij 
was oorspronkelijk arts, werd later 
hofarts en werd door koning Lode-
wijk XIII als “Koninklijk Wiskundi-
ge” benoemd. Hij werd bevolen om 
aanwezig te zijn bij de geboorte van 
de toekomstige koning Lodewijk 
XIV. 
Morin heeft de stevige basis gelegd 
voor het nieuwe astrologische den-
ken sinds de tijd van Ptolemeus. Hij 
was een der eersten om de betekenis 
van de huizen een nieuw leven in te 
blazen. Hij bracht nieuw licht op het 
combineren van planeetfactoren in 
de horoskoop, schreef een zeer hel-
der boek over de kracht van planeten 
in de horoskoop en hield zich uitge-
breid bezig met progressies van de 
geboortehoroskoop via allerlei ver-
schillende manieren, zoals Solaar, 
Lunaar, Ingres, Transits en nog en-
kele andere manieren. 
 
Op zijn werk steunden en leunden 
vele daaropvolgende generaties as-
trologen, waaronder Cornelis Gorter 
wiens boek “Planetenloop en Men-
senlot” volledig gebaseerd is op de 
stellingen van Morin die één voor 
één door Gorter worden getoetst op 
diverse voorbeeldhoroskopen. 
 
Morin is in zijn boeken altijd strijd-
lustig. Hij vermijdt nooit de confron-
tatie aan te gaan met enkele andere 
beroemdheden, zoals Cardanus of de 

Arabische astrologen in het alge-
meen van wie hij geen hoge pet op 
had. Wat Morin niet goed kon ver-
moeden, maar pas later overduidelijk 
is gebleken, is dat de Arabiërs de ve-
le Griekse werken hebben vertaald 
en daar hun eigen ervaringen aan 
hebben toegevoegd. Zo worden in 
het algemeen de vele Pars’en toebe-
dacht aan de Arabieren, maar het 
waren juist de Grieken die ruim 90 
stuks Pars’en in gebruik hadden! 
 
Het nieuwe boek van Holden dat ik 
hier onder de aandacht wil brengen 
is Boek-16 van de “Astrologia Galli-
ca” dat volledig is gewijd aan aspec-
ten. Holden vertaalde dit uit Morin’s 
deftige en geleerde Latijns taalge-
bruik. 
 

 
 
Dit boek is geen receptenboek over 
de astrologische aspecten, waarvan 
er al zovele bestaan, maar het is een 
diepgaande analyse waarom aspec-
ten bestaan en welke soorten aspec-
ten daadwerkelijk een uitwerking 
hebben. 
Het boek bestaat uit drie grote on-
derdelen. In onderdeel-1 wordt eerst 
langdurig uiteengezet dat een aspect 
tussen twee planeten, gemeten in de 
ecliptica heel anders kan zijn, wan-
neer ook de breedte van de planeet 
erbij wordt betroken. Hierbij wordt 
heel wat geometrie uit de kast ge-
haald – Morin was tenslotte een wis-
kundige astroloog. 

Daarna bespreekt Morin welke as-
pecten goed en welke als slecht uit-
werken. Verder gaat hij uitgebreid in 
op de orbs van de planeten! Jawel, 
zoals vele oude klassieke schrijvers 
ook al deden, waaronder William 
Lilly: planeten hebben orbs, aspecten 
hebben geen orbs. 
 
Een hoofdstuk is gewijd aan toe- en 
afnemende aspecten en aan dexter en 
sinister aspecten. 
Een ander hoofdstuk gaat over de 
bepaling van antiscons van planeten 
wanneer zij breedte hebben. 
 
Onderdeel-2, bestaande uit vier 
hoofdstukken, behandelt een interes-
sant onderwerp over de applicatie en 
separatie van aspecten wat men 
vrijwel nergens tegenkomt op het 
gebied van geboortehoroskopen. 
 
Onderdeel-3 gaat vrijwel geheel over 
“verbranding” van planeten wat op-
treedt als planeten te dicht in de 
buurt van de Zon staan. Binnen de 
uurhoekastrologie is dat een duide-
lijk afgebakend onderwerp dat de 
uitkomst van een vraag zeer sterk 
bepaalt, maar binnen de geboorte as-
trologie is het een nauwelijks bekend 
onderwerp. 
 
Kort samenvattend vind ik dit boek  
weer een juweel uit de schatkist van 
Jean-Baptiste Morin, zeer verrijkend 
voor elke serieuze astrologiestudent. 
Natuurlijk moet u de Engelse taal 
wel machtig zijn om het te kunnen 
volgen en ook de (vertaalde) schrijf-
stijl van Morinus is nog steeds ge-
leerd en formeel, ondanks dat Hol-
den er alles aan gedaan heeft om het 
zo begrijpelijk mogelijk te maken 
door toevoeging van voetnoten en 
extra verklaringen – hulde aan James 
Herschel Holden. 
 
Voor de liefhebber: Het boek is te 
bestellen via de website van het “As-
trology Center of America”, de link 
naar de website is: 
www.astroamerica.com     ■ 
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Zoekt u tweedehands astro-
logieboeken? 
 

 
Zoals ik in het vorige artikel heb be-
schreven, is het tegenwoordig zeer 
moeilijk om aan inhoudelijk goede 
astrologieboeken te komen. In de 
boekhandels ligt niet veel meer en 
wát er dan ligt, is vaak van bedenke-
lijke kwaliteit en dat nog tegen zeer 
hoge prijzen, want boeken kosten te-
genwoordig erg veel. 
 
Toch zijn er wel oplossingen voor 
dat probleem. U kunt onder andere 
het volgende uitproberen: 
 
1. U gaat eens winkelen bij de za-

ken van De Slegte die op diverse 
grote plaatsen in Nederland ge-
vestigd zijn. Zowel in de afde-
ling “nieuwe boeken” als bij de 
echte “tweedehandsjes” zijn 
soms nog heel interessante 
exemplaren te verkrijgen. 

2. Op de site Marktplaats op het in-
ternet worden ook zeer veel ge-
bruikte astrologieboeken aange-
boden tegen zeer schappelijke 
prijzen. 

3. Dan zijn er ook de tweedehands 
boekwinkels te vinden op het in-
ternet met hier en daar ook een 
sortering op astrologisch gebied. 

4. Opzoeken via Google levert 
standaard een grote hoeveelheid 
adressen op. Het kost wel even 
tijd om daar doorheen te raken, 
maar uiteindelijk vindt u meestal 
wat u nodig heeft. Zoek op de 
boektitel, dat levert vaak de 
snelste resultaten op. 

 
Een voorbeeldje voor één van de 
boeken van Cornelis Gorter, altijd 
een veelgevraagde astrologische 
schrijver. Als u het probeert via 
Marktplaats.nl dan krijgt u momen-
teel ongeveer deze lijst. U zoekt naar  
“Astrologische Chronologie”. Dit zal 
dan ongeveer het resultaat zijn: 
 

 
 
Op enkele boeken kunt u zelf gaan 
bieden, andere boeken worden 
slechts verkocht tegen de voorge-
stelde prijs, hoewel ook daar vaak op 
af te dingen is.  Klikt u op een der 
boeken, dan kunt u bieden of reage-
ren, een vraag stellen, enz. 
Als het tot een koop komt, betaalt u 
het bedrag en binnen enkele dagen 
heeft u uw begeerde boek in huis. 
 
De werkwijze van de internet 2e 
hands boekwinkels is vaak niet an-
ders, alleen betaalt u daar vaak flink 
meer dan op marktplaats. 
 
Bij de Slegte moet u werkelijk zelf 
zoeken in de winkel en de prijzen 
liggen er op redelijk hoog niveau. 
Het voordeel hier is dat u het boek 
zelf in de hand kunt nemen, kunt 
keuren en meteen kunt meenemen 
(na betaling uiteraard). 
 
Probeert u een deze verkennings-
tochten zelf eens, en ik ben ervan 
overtuigd dat u een paar leuke boe-
ken op de kop kunt tikken voor een 
aardige prijs. 
 
Veel succes!   ■ 
 
 
 

 De mogelijkheden van RSS 
bij websites 
 

 
Waarschijnlijk hebt u bij mijn astro-
logische website, maar ook bij ande-
re sites het volgende opgemerkt aan 
de bovenkant van de pagina. 
 

 
 
U vroeg zich wellicht af wat u hier-
mee aan zou moeten. Als u klikt op 
de oranje knop, dan krijgt u het vol-
gende scherm (of een deel ervan in 
dit artikel). 
 

 
 
U krijgt dan een soort nieuwsberich-
ten stroom van de website te zien. 
Steeds als er iets nieuws van belang  
op de website wordt geplaatst, werk 
ik tevens een bestandje bij dat er 
voor zorgt dat die nieuwe nieuws-
items worden getoond in een zoge-
naamde RSS-browser. 
 
U kunt elders op het internet zoeken 
naar gratis RSS-browsers, die dan 
downloaden en vervolgens het adres 
van uw favoriete website erin opne-
men. 
Een voorbeeld. U downloadt bij 
www.rssreader.com hun bekende 
RSS reader: 
 
U installeert de RSS reader. Vervol-
gens kunt u deze automatisch laten 
starten wanneer u uw PC ook start. 

 
 
Binnen het programma kunt u elke 
favoriete website opnemen, waarvan 
u de laatste nieuwtjes wilt zien. Met 
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de functie Add New Feed toetst u het 
website-adres in: 
 

 
 
En vervolgens kunt u dagelijks alle 
nieuwtjes volgen van al uw favoriete 
websites die u heeft toegevoegd. 
Voorbeeldje: 
 

 
 
Bij elke “newsfeed” zoals dat heet, 
kunt u klikken om de volledige pa-
gina te tonen. 
 
Een zeer handig hulpmiddeltje om 
snel de nieuwste berichten te volgen 
van uw favoriete websites, op enkele 
voorwaarden na: 
 
• De auteur van de website moet 

de RSS feeds wel goed bijhou-
den. 

• De websitemaker moet RSS 
mogelijk hebben gemaakt, dit 
kunt u herkennen aan het oranje 
symbool voor RSS – veel sites 
hebben dit inmiddels. 

• U moet een goede RSS Reader 
hebben en deze evt. automa-
tisch laten starten. 

 
RSS Readers zijn veelal gratis te 
downloaden en staan soms al voor-
geprogrammeerd op enkele bekende 
nieuws-sites. Die kunt u evt. verwij-
deren en er dan zelf uw eigen favo-
riete sites aan toevoegen. 
 
Als u hier allemaal geen zin in hebt, 
kunt u altijd nog ervoor kiezen om 
uw meest favoriete website als 
STANDAARD pagina in te stellen 
binnen Internet Explorer of u neemt 

dagelijks een kijkje op uw favoriete 
website.     ■ 
 
 

 Uurhoek astrologie 
 
 

 
 
De uurhoek astrologie is een zeer 
oude vorm van astrologie bedrijven 
die wellicht net zo oud is als de ge-
boorte astrologie. 
Bij geboorteastrologie wordt een ho-
roskoop opgesteld voor het moment 
van geboorte van een mensenkind, 
soms van iemands lievelingsdier en 
in de mundane astrologie bij de offi-
ciële oprichting van een land, waar-
van de plaats en de tijd nauwkeurig 
bekend zijn. In dat laatste geval 
spreekt men dan toch liever van 
mundane astrologie. 
 
Wanneer men echter met een drin-
gende of zwaarwegende kwestie zit 
opgescheept, is het mogelijk om een 
horoskoop op te stellen voor het 
moment dat de vraag zich voor het 
eerst aandient. Beoefent men zelf de 
astrologie, dan is het een makkelijke 
zaak om hiervoor een horoskoop op 
te stellen: men weet waar men zich 
bevindt op het moment dat de vraag 
op komt borrelen en daarmee is een 
redelijk nauwkeurige uurhoek (ho-
roskoop) op te stellen. 
 
Men kan zich afvragen of werkelijk 
élke vraag in aanmerking komt om 
gesteld te worden. In principe wel ja, 
maar een beetje astrologiebeoefenaar 
zal zichzelf serieus nemen, hoop ik 
en niet voor elke flauwekulvraag een 
uurhoek gaan opstellen. 
 
Ook moet de vraag in feite voor het 
eerst worden gesteld. 
Dus de vraag “gaat Obama de ver-
kiezingen winnen” is geen goede 
vraag, want  miljoenen zijn u al voor 
gegaan en wie was nu de eerste? 
Ook de vraag “Waar is Madelaine 
McCann, is ze dood of levend?” is 
geen goede vraag meer, want die 
vraag is inmiddels ook tienduizen-
den keren gesteld. 
 

Maar er zijn nog ontelbare vragen 
over om te stellen en elke goede en 
serieuze vraag van u en van een an-
der kan dienen voor de uurhoeka-
strologie. 
 
Wanneer een andere persoon u als 
astroloog een vraag stelt, dan kunt u 
de uurhoekhoroskoop opstellen voor 
het moment dat u als astroloog deze 
kwestie voor het eerst verneemt. Dit 
geldt ook als u als astroloog een 
brief of een mail ontvangt van ie-
mand anders. Het tijdstip van de 
eerste waarneming van de vraag of 
kwestie is van belang. Dat de vraag-
steller daar wellicht al dagen of we-
ken mee liep, is van geen belang 
meer. U als astroloog verneemt de 
vraag voor het eerst op dag-X, tijd-Y 
en plaats-Z.  
Dus waar u zich als astroloog be-
vindt op het moment dat de vraag u 
bereikt, is van belang voor het op-
stellen van de horoskoop. 
 
De super- en meester uurhoekastro-
loog William Lilly heeft dit ook uit-
gebreid beschreven in zijn boeken 
Christian Astrology deel-1 en deel-2 
(geschreven in 1647) die uitsluitend 
over de uurhoekastrologie gaan. 
 
De vraagsteller wordt voorgesteld 
door de Ascendant (en diens heerser) 
van de uurhoekhoroskoop en tevens 
door de Maan die altijd als medesig-
nificator dienst doet. 
De kwestie waarover de vraag gaat, 
wordt voorgesteld door een van de 
andere huizen en diens heerser(s). 
 
Stelt een persoon de vraag of hij de 
baan krijgt, waarop hij heeft gesolli-
citeerd, dan is de Ascendant (en 
diens heerser) en de Maan de signi-
ficator van de vragende persoon. De 
baan wordt voorgesteld door het MC 
ofwel het 10e huis en diens heerser. 
 
De oplossing van de vraag in de uur-
hoek moet dan komen uit de heersers 
van de Ascendant (plus de Maan) en 
de heerser van het 10e huis die op 
enigerlei wijze een Ptolemeïsch as-
pect maken, dat wil zeggen een sex-
tiel, een vierkant, een driehoek of 
een oppositie. De conjunctie is ook 
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geldig tussen de beide significatoren. 
Andere soorten aspecten doen niet 
mee, dus geen 30, 45, 135 of 150 
graden, ook geen parallel. 
 
Dus als de Ascendant het teken Ram 
zou bevatten en het MC in Steenbok 
valt, dan is de planeet Mars de signi-
ficator voor de vrager en de planeet 
Saturnus de significator voor het ge-
vraagde: de baan. 
Als nu Mars een Ptolemeïsch aspect 
maakt met Saturnus, dan komt die 
baan er, zelfs als het een vierkant is, 
maar dan onder heel veel moeilijk-
heden, uitstel, meerdere gesprekken, 
etc. Bij de oppositie wordt dit wel 
erg twijfelachtig, want Mars en Sa-
turnus zijn beide “malefics” en de 
oppositie is het enige aspect dat de 
“zaak” kan tenietdoen. 
 
Dit is een simpele voorstelling van 
zaken, maar wel de kern er van. 
Kinderlijk eenvoudig kan men bijna 
zeggen, maar vergis u niet! Er zijn 
vele adders onder het gras die de 
zaak kunnen tenietdoen. Soms lijkt 
het ook dat de “zaak” niet doorgaat, 
omdat de beide significatoren geen 
aspect maakt, maar dan zijn er nog 
“reddende factoren”, zoals de Trans-
lation of Light, waarbij bijvoorbeeld 
de Maan zojuist een aspect met Mars 
achter de rug heeft en daarna direct 
een (ander) aspect met Saturnus 
maakt. Nu worden beide significato-
ren alsnog verbonden door de “over-
brenging van het licht van Mars naar 
Saturnus” en kan de baan alsnog 
doorgaan. Behalve de Maan kan ook 
Mercurius of Venus in dit voorbeeld 
als overbrengers van het licht funge-
ren, want ze gaan sneller dan Mars 
en kunnen zodoende het licht over-
brengen. 
Jupiter zou dit niet kunnen doen in 
dit voorbeeld, want Jupiter loopt 
langzamer dan Mars (in normale ge-
vallen) en zal dan het licht niet kun-
nen overdragen. 
 
Soms lijkt het dat de zaak doorgaat, 
omdat Mars en Saturnus een aspect 
gaan maken, maar dan komt een 
snellere planeet tussenbeide (Maan, 
Mercurius, Venus) en die maakt dan 
nét eerder een aspect met Saturnus 

dan Mars zou doen. Dit is dan “ver-
hindering” 
 
Zo zijn er meerdere factoren in het 
spel die allemaal begrepen dienen te 
worden. 
 
Uurhoekastrologie komt niet even 
uit de lucht vallen. De oude Grieken 
en Romeinen hielden zich ermee be-
zig en vooral de Arabieren van een 
latere periode (grofweg tussen 700 
en 1000) hebben een wezenlijke bij-
drage geleverd aan de vervolmaking 
van de uurhoekastrologie. Grote na-
men zijn daarbij o.a. Masha’Allah, 
Sahl Ibn Bish en Abu Mashar. 
 
Later hielden ook Middeleeuwse- en 
laat-Middeleeuwse astrologen zich 
ermee bezig, zoals Guido Bonatti en 
Montulmo. Een ware herleving 
overkwam de uurhoekastrologie in 
de Renaissanceperiode, waarin o.a. 
William Lilly, John Gadbury, Rame-
sey en Henri Coley enkele hoofdper-
sonen waren. 
 
Omdat de uurhoekastrologie zo’n 
oud verleden heeft, zal men voorna-
melijk tegenkomen dat er met de 7 
klassieke planeten wordt gewerkt. 
Ook werkte men destijds al met het 
Pars Fortuna en de Draconis en met 
de Drakenstaart en ook met de Vaste 
Sterren. Toen de moderne planeten 
Uranus (1781), Neptunus (1846) en 
Pluto (1930) werden ontdekt, was de 
uurhoekastrologie al op zijn retour 
en het duurde geruime tijd voordat 
enkele moderne uurhoekastrologen 
deze nieuwe planeten wilden laten 
meedoen in de uurhoekastrologie. 
 
Het werken met de klassieke plane-
ten betekent dus dat Saturnus bij-
voorbeeld heerst over de tekens 
Steenbok en Waterman; Jupiter over 
Boogschutter en Vissen enzovoorts. 
De ruim 2000 jaar ervaring met de 
klassieke planeten in de uurhoeka-
strologie rechtvaardigt dat u ook nu 
nog met succes dit systeem kunt ge-
bruiken, zoals ik aantoonde in mijn 
artikelen over het Nederlands Elftal 
tijdens het EK2008 in Zwitserland 
en Oostenrijk, waar ik de eerste drie 
wijdstrijden precies analyseerde, be-

halve dan de uitslagen als zodanig, 
maar wel de krachtenanalyse. Dit al-
lemaal aan de hand van de uurhoek 
astrologie van Guido Bonatti. 
 
Niet elk Ptolemeïsch aspect tussen 
de significator van de vrager en het 
gevraagde is geldig. Het aspect moet 
in de uurhoekhoroskoop binnen de 
orbs van de planeten liggen. Orbs 
van de planeten? Jawel! Planéten 
hebben orbs, aspecten hebben geen 
orb in de klassieke astrologie. 
In ons voorbeeld van Mars en Satur-
nus kan de zaak alleen doorgaan als 
Mars en Saturnus een Ptolemeïsch 
aspect maken binnen hun gemiddel-
de orb van 8graden (Mars=7°, Satur-
nus = 9°). De orbs van de planeten 
zijn voor de nieuweling onwennig 
groot. Zo heeft de Zon een orb van 
15° (soms 17°30’) en de Maan een 
orb van 12°. Liggen de twee signifi-
catoren niet binnen de gemiddelde 
orb, dan kan de zaak per definitie 
niet doorgaan, tenzij overdracht van 
Licht een rol speelt. 
 
Zo zijn er vele regels opgesteld voor 
het correct gebruik van de uurhoeka-
strologie. Veel regels, maar in zekere 
zin is het “recht-toe-recht-aan” werk 
in vergelijking met de geboorteastro-
logie waarin zovelen falen. In de ou-
dere boeken vindt u vaak “aforis-
men” die niet werken voor geboorte 
astrologie, maar uitsluitend op uur-
hoekastrologie betrekking hebben. 
Zo vindt u in de Tetrabiblos van Pto-
lemeus een 100-tal aforismen die 
voor 90% slaan op het gebruik in 
uurhoeken. Zo luidt aforisme-57: “.. 
als tijdens een ziekte, het zevende 
huis en zijn heer geafflicteerd zijn, 
verander dan van arts..” 
Dit lijkt onzinnig en volledige onbe-
grijpelijk voor geboortehoroskopen, 
maar in de uurhoekastrologie stelt 
het 7e huis de arts voor, indien de 
vraag gaat over ziekte of de vrager 
zelf ziek is. In dit licht is dit aforis-
me erg duidelijk en dat geldt dus 
voor vele van de in de Tetrabiblos 
aanwezige aforismen. 
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Als men zich voldoende lang heeft 
ingestudeerd in de materie van de 
uurhoekastrologie kan men de eerste 
stappen gaan zetten voor vragen van 
zichzelf of voor familie of vrienden 
en daarna voor klanten. Soms ook 
kan men uurhoekastrologie combine-
ren met de “gewone” geboorteastro-
logie. 
 
Zo had ik een klant met een gewone 
horoskoop en ik deed op de gebrui-
kelijke wijze het consult en de pro-
gressies enzovoorts. De klant had 
enkele dagen vantevoren akkoord 
gegeven voor de dag en tijd van het 
consult en stelde nog een vraag in de 
mail die tijdens het consult aan de 
orde zou komen. Zij wilde een eigen 
zaak starten en haar zwager wilde 
daar geld in steken. De vraag was of 
dit tot succes zou leiden. 
Deze vraag heb ik toen tweeledig 
beantwoord. Enerzijds kon ik het 
antwoord geven via de secundaire 
progressies voor de betreffende peri-
ode in de geboortehoroskoop van de 
klant Daarin stonden zeer flauwe 
progressies voor de betreffende peri-
ode dus veronderstelde ik dat het er 
niet van zou komen. De rest van de 
progressies duidde er ook niet op. 
 
De analyse van de uurhoek bracht 
veel meer aan het licht. Daaruit werd 
duidelijk dat de zwager het slecht 
met haar op had, want de significator 
van het 9e huis (echtgenoot van de 
zus) had een zware afflictie met de 
Ascendantsheer van de vraagster. 
Toen ik dit vertelde, onthulde zij me 
dat ze kort na de vraagstelling de 
zwager eens flink  de waarheid had 
verteld, want in het verleden had hij 
haar ook al eens besodemieterd. 
 
Dit extra detail had ik niet uit de ge-
boortehoroskoop kunnen opmaken, 
wél dat er geen zakelijke transactie 
zou zijn, maar de achtergronden kon 
ik er zo niet uit halen, maar dat lukte 
wel met de uurhoekhoroskoop. 
 
Zo zijn er vele andere voorbeelden te 
noemen over het nut en de toepas-
sing van uurhoekastrologie, al dan 
niet gecombineerd met de gewone 
geboorteastrologie. In de volgende 

nieuwsbrief zal ik een ander voor-
beeld geven over het gebruik van de 
uurhoekastrologie    ■ 
 
 

Uw mening over deze 
nieuwsbrief 
 

 
Welnu, dat was dan de eerste afleve-
ring van deze astrologische nieuws-
brief. Hopelijk vindt u het een inte-
ressant initiatief. 
 
U kunt uw reacties geven door te 
antwoorden op de mail waarmee u 
deze nieuwsbrief heeft ontvangen. 
Wellicht hebt u suggesties over de 
onderwerpen in de nieuwsbrief, wel-
licht wilt u een ingezonden stuk pu-
bliceren, misschien zijn er opmer-
kingen over de lay-out van de 
nieuwsbrief als zodanig. Kortom er 
is nog veel mogelijk in deze nieuws-
brief. 
 
U kunt uw reacties ook mailen naar 
het gebruikelijke mailadres: 
JLigteneigen@hetnet.nl       ■ 
 
 

De volgende edities van de 
astrologische nieuwsbrief 
 

 
 
De astrologische nieuwsbrief zal 
weer verschijnen rond de volgende 
datums: 
 

• Eind oktober 2008 
• Medio december 2008 
• Eind januari 2009 

 
Een eindevaluatie zal in februari 
2009 worden uitgevoerd. Uw reac-
ties zijn daarbij maatgevend.   ■ 
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