
 
 
   ░░░░░░░░░   Astrologische Nieuwsbrief       Jrg. 1, Nr. 2, eind Oktober 2008   ░░░░░░░░░           
 
 

W 
 

elkom bij de Astrologische Nieuwsbrief 
nummer-2! 
 

 
Sinds het verschijnen van de eerste Nieuwsbrief op 16 
september van dit jaar groeit het aantal gratis abonnees 
gestaag en zijn er ook al diverse bemoedigende reacties 
binnengekomen waarvan ook enkele met suggesties 
voor toekomstige uitgaven van de Nieuwsbrief. 
Sommigen dachten dat dit wellicht een astrologisch 
tijdschrift was, maar dat is zeker niet zo en ik zal het 
hier nogmaals verduidelijken. 
 
Ondergetekende onderhoudt sinds augustus 2004 een 
astrologische website waarvan de inhoud inmiddels 
rond de 35 megabyte aan informatie bevat. Die bestaat 
uit teksten, afbeeldingen, tabellen en stukjes program-
ma als gratis download. De leesbare tekst bedraagt ca. 
12 MB en dit komt overeen met ruim 2500 bladzijden 
astrologische tekst, geplaatst vanaf het begin tot en met 
heden. Het is de bedoeling dat de website de centrale 
bron blijft voor alle informatie, althans dat is altijd mijn 
insteek geweest. De perceptie van vele lezers op de 
website is dat het een zéér uitgebreide bron van diep-
gaande informatie is en volgens enkelen bevat het zelfs 
te veel aan informatie. 
 
Het voordeel van de huidige werkwijze met de website 
is dat ik er astrologische informatie kan plaatsen op de 
momenten dat ik er tijd voor heb, naast een zeer drukke 
dagbaan met veel reisuren. Het verspreiden van een 
echt astrologisch tijdschrift geeft erg veel tijdsdruk 
voor het maken van tekst, het moet financieel haalbaar 
zijn (en blijven) en de rompslomp van het fysieke ver-
spreiden zou ik niet snel op de hals willen halen. 
 
Deze nieuwsbrief is feitelijk niet eens noodzakelijk, 
maar ik vond het een leuke gedachte om diverse losse 
zaken, kleine stukjes actualiteit en nieuwe astrologische 
ideeën bij elkaar te brengen in één omhullend medium, 
de vorm van een Nieuwsbrief. Natuurlijk kunnen actue-
le zaken zoals de ontwikkelingen in China of op de 
financiële markt of van beschreven horoskopen altijd 
op de website bij het betreffende onderwerp worden 
bijgewerkt. Maar vaak vallen actuele zaken niet (meer) 
op in de grote hoeveelheid tekst die er inmiddels staat. 
In zulke gevallen kan de Nieuwsbrief kort de aandacht 
vestigen op bepaalde horoskopen die in hun volledig-
heid op de website gepubliceerd staan. 
 

De Nieuwsbrief blijft dus voorlopig een soort van ver-
edeld “mededelingenblad”. Bij het maken van de ko-
mende uitgaven zal vanzelf wel duidelijk worden welke 
onderwerpen interessant blijken te zijn. Uw reacties 
zijn daarbij een leidraad, want tenslotte wordt de 
Nieuwsbrief voor u gemaakt.  Zoals in de eerste afleve-
ring werd geschreven, zullen er in totaal 4 uitgaven 
komen waarvan de laatste eind januari 2009 uitkomt. 
Daarna volgt een evaluatie en zullen wij zien hoe een 
en ander verder zal gaan, waarvan u uiteraard op de 
hoogte wordt gesteld. 
De eerste zichtbare aanpassing in deze editie van de 
Nieuwsbrief is de toepassing van een 2-kolommen 
stijl in plaats van drie kolommen de vorige keer. De 
huidige indeling biedt betere mogelijkheden om een 
afbeelding  of een horoskoop te plaatsen en voor de 
mensen zal dat ook beter leesbaar zijn. Ook is het lezen 
vanaf een beeldscherm met de 2-kolommen stijl wat 
makkelijker, hoewel de Nieuwsbrief het prettigste leest 
als men hem eerst afdrukt.  
De tweede aanpassing betreft de introductie van een 
aantal vaste onderwerpen die in elke Nieuwsbrief 
zullen terugkeren, omdat er een bepaalde basisbehoefte 
voor bestaat. Die basisbehoefte blijkt uit vragen die 
“dagelijks” per mail worden gesteld over de astrologie 
in het algemeen en over het gebruik van het programma 
Newcomb in het bijzonder. De nieuwe vaste onder-
werpen zijn: (a) uurhoekastrologie en (b) tips en 
trucks bij het gebruik van het astrologisch pro-
gramma Newcomb Versie-3. 
 
Ik wens u uiteraard weer veel leesplezier bij deze twee-
de aflevering van de Nieuwsbrief. 
 
Johan Ligteneigen 
 
Inhoudsopgave: 
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1  De horoskoop van het land China 
 
 

 
Ik kom nog even kort terug op de eerder geplaatste 
horoskoop van het land China dat het bepaald niet ge-
makkelijk heeft. De snelle economische groei van de 
afgelopen jaren begint min of meer tegen het land zelf 
te werken. Het gebrek aan compassie dat de Chinese 
machthebbers altijd hebben gehad voor het eigen volk 
is overduidelijk uit de horoskoop van de volksrepubliek 
te halen, zie de analyse op de website. Wellicht is dat 
een gevolg van de enorme aantallen inwoners, ruim 1 
miljard en het onvermogen van het staatsapparaat om 
hiermee goed om te gaan. Iets soortgelijks zien we bij 
Rusland: een steenrijke kleine clan, goed geïntegreerd 
in het staatsapparaat dat zich hooguit zorgen maakt 
over de eigen situatie maar zeer zeker niet over de mil-
joenen inwoners voor wie zij eigenlijk de vertegen-
woordigers zijn. 
Een deel van de horoskoop van China vindt u hieronder 
nog een keer afgebeeld met de belangrijkste aspecten 
van dit moment en de komende tijden. 
 

 
 
De progressieve Ascendant en Maan zijn berekend 
voor 1 oktober 2008, de “verjaardag” van de volksre-
publiek. 
 
De progressieve Ascendant in Stier heeft natuurlijk ook 
te maken met alles dat de land- en tuinbouw voort-
brengt. Deze invalshoek had ik niet eerder besproken 
op de website, maar is natuurlijk een zeer belangrijk 
onderdeel, te meer de progressieve Ascendant juist nu 
in dit jaar in de 3e graad Stier loopt, de verhogings-
graad van de Maan. Het gehele teken Stier kent slechts 
één verhogingsgraad, nl. de 3e graad en die is juist nu 
precies dit jaar aan de orde. 

Het veelbesproken melkschandaal in China is natuur-
lijk onder dit progressieve aspect in te delen. Juist om-
dat de Maan (het volk, de gewone mensen) door de 
Ascendant wordt geraakt vanuit een graad die juist 
door de Maan wordt beheerst, is een zeer opmerkelijk 
detail. Dit aspect loopt nog ruim 1 jaar voordat het de 1 
graad invloedssfeer heeft verlaten, dus wij kunnen nog 
wat nare ontwikkelingen verwachten uit de Chinese 
hoek. 
Ook de progressieve Maan loopt op dit moment in de 
belangrijke Ascendant en beïnvloedt dus maximaal het 
aanzien van China. Op ca. 9 oktober loopt die Maan 
conjunct cusp-12 en dat geeft allerlei zeer nare bericht-
gevingen en schandalen aan. Het teken Vissen waarin 
de Maan staat is ook al niet goed voor de reputatie, 
waarin bedrog en leugens nu centraal staan. Het teken 
Vissen, negatief werkend, geeft nu eenmaal een ander 
beeld aan dan de werkelijkheid is. Besmettingen vallen 
ook onder Vissen en de werking van Neptunus, dus er 
kunnen de komende 4 maanden ook nog andere schan-
dalen boven water komen, waarin de gezondheid van 
mens en dier een rol speelt. 
De aspecten progressieve Ascendant vierkant Maan en 
daarna vierkant Ascendant Radix zijn zeer nare en veel 
onheil veroorzakende aspecten dat de reputatie van 
China zeer ernstig zal beschadigen. 
Laten wij ook niet vergeten dat de progressieve Mercu-
rius nog steeds binnen de 1 graad invloedsfeer ligt van 
Antares, de Vaste Ster en dus ook het komende jaar 
zeer nare ontwikkelingen te zien zal geven, met name 
voor de economie van China. Mercurius beheerst de 
radix huizen 5 en 8 en daarin ligt veel geld opgeslagen 
van banken en investeringen. Ik vermoed dan ook dat 
China in de komende 6 maanden veel geld zal gaan 
zien verdampen uit hun economie en dat ze op een of 
andere manier dit proberen terug te krijgen door wilde 
transacties op de valutamarkt. 
Ik laat het hier even bij en wij houden dit land verder 
op astrologische wijze in de gaten.    ■ 
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Wereldsituatie: de gang van de planeet Sa-
turnus door het teken Maagd. 

 
 

 
De huidige crisis in de financiële markten is vanuit 
Amerika komen overwaaien en houdt nu alle beurzen 
ter wereld in zijn greep. De onlangs in Amerika uitge-
roepen maatregelen ter waarde van 900 miljard (!!!) 
euro zijn door het Amerikaanse Congres op 29 septem-
ber jl. verworpen. Het is onverteerbaar dat een stelletje 
witte-boorden criminelen er op deze wijze vanaf zou-
den komen. Het Congres zal t.z.t. wel moeten instem-
men met een ander plan en hopelijk komt er iets uit de 
bus rollen waarbij de topmanagers van de grote banken 
en andere financiële instellingen (zoals verzekeraars) 
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eens flink gestraft gaan worden voor de gepleegde mis-
daden, want zo kan ik het niet anders noemen. 
 
In mijn eerste beschrijving van de gang van zaken 
rondom Saturnus in Maagd medio juli 2007 schreef ik 
destijds… 

 
 
“…Minder leuk wordt het voor de landen die vierkant 
staan met het teken Maagd, dus de tekens Tweelingen 
(Amerika, België, Lombardijen, lager Egypte, westen 
van Groot-Brittannië) en Boogschutter (Spanje, 
Australië, delen van Arabisch schiereiland, Hongarije, 
Istrië) ……” 
 
De grote hervormingen in Zuid-Afrika zijn nog maar 
pas begonnen met het gedwongen vertrek eind septem-
ber van president Mbeki en binnen het AMC zal zich 
wel een flinke machtsstrijd gaan ontwikkelen. 
In Schotland gebeurt er momenteel niets bijzonders, 
althans er komen geen berichten naar buiten. 
 
De invloed van Saturnus in Maagd op landen die hier 
vierkant mee staan, zoals het reeds vermelde België en 
Amerika openbaart zich zeer duidelijk. In België is het 
nog altijd een chaos en de bank Fortis met zijn vele 
Belgische kornuiten moest dan ook door de Belgische 
regering worden gered met een miljardenondersteu-
ning. Over Amerika (Tweelingen) is reeds ruim vol-
doende bekend, zodat Saturnus in Maagd dus niet al-
leen de Maagd-landen treft, maar vaak ook de landen 
wier zodiaktekens er vierkant mee staan. 
 
De malaise zal in vele landen nog aanhouden en zal pas 
langzaam wegtrekken als Saturnus het teken Maagd 
heeft verlaten. Dat zal echter pas rond eind oktober 
2009 plaatsvinden. Tot die tijd zullen in diverse landen 
de economische en/of financiële problemen niet echt 
verdwijnen. Merk op dat Saturnus juist aan kracht wint 
als hij zijn grootste snelheid krijgt, zoals hieronder in 
de afbeelding is te zien. 
 

 
 
De maximale snelheid wordt bereikt in het gehele 3e 
kwartaal van 2008, dus de periode juli – sept en dat 
overeen met de berichtgevingen over de financiële 

moeilijkheden in de diverse landen, met name Ameri-
ka. Merk ook op dat de snelheid van Saturnus weer 
begint af te zwakken, vanaf het begin van het 4e kwar-
taal en dit duurt net zo lang tot Saturnus tot stilstand 
komt in zijn schijnbare baan om de Aarde. Dit zal dan 
plaatsvinden rond de jaarwisseling op de 22e graad 
Maagd. De grootste financiële crisis hebben wij denk ik 
wel gehad en wat er nog volgt, zijn kleinere stuiptrek-
kingen. 
Na de jaarwisseling zal het zeer koud gaan worden, 
want een retrograde Saturnus koelt sterk af.    ■ 
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De horoskoop van het kabinet  

 

Balkenende-4. 
 

Als we een overstap maken van de problemen op de 
financiële markten naar ons kabinet, dan is uit de ho-
roskoop duidelijk te zien dat de impact groot is. Zoals 
ik in Nieuwsbrief No. 1 al schreef: het kabinet hield vol 
dat het goed gaat en dat er voor Nederland niet veel te 
lijden zal zijn m.b.t. de problemen bij de banken. In 
Nederland was het allemaal anders georganiseerd. En 
wat zien wij? Grote problemen bij Fortis en wellicht 
ook bij kleinere banken, maar die zijn nog niet boven 
water. 
Nederland moet ook een flinke duit bijdragen om Fortis 
van de ondergang te redden. Deze spanning zit over-
duidelijk verpakt in de constellatie Saturnus oppositie 
Neptunus tussen de huizen 2 en 8 die allemaal over 
geld gaan. 
 

 
 
In de horoskooptekening hierboven ziet u deze constel-
latie nog een keer benadrukt. De progressieve standen 
zijn berekend voor 29 september 2008, de “zwarte 
maandag”, zoals die al wordt genoemd. 
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U ziet tevens de progressieve Maan inlopen op het 
vierkant naar Neptunus en naar Saturnus enkele dagen 
later. De Maan bevindt zich al binnen de 1 graad in-
vloedssfeer en zal dit vierkant in oktober gaan volma-
ken. Er zullen dan nog meer onthullingen volgen, want 
Neptunus wordt ontsluierd. De keiharde en concrete 
Saturnus die er tegenover staat, vereist duidelijkheid en 
concrete stappen. Hij is de baas van alle planeten. Dat 
Saturnus in Leeuw staat, duidt er al op dat het om 
STAATS financiën gaat. Hoe gaan die miljarden be-
taald worden? Door wie uiteindelijk? Drie keer raden 
aub. 
Omdat de Maan ook in het huis van oppositie staat 
(H11), dus het parlement, is het kabinet hier niet zo 
maar van af. Er moet verantwoordelijkheid worden 
afgelegd. Hoe kon men zich zo vergissen in de handel 
en wandel van Fortis? Deze vragen blijven het kabinet 
achtervolgen. 
Gelukkig, schreef ik destijds al, loopt de oppositie Sa-
turnus-Neptunus nooit vol in deze kabinetsperiode, 
anders hadden wij een ramp beleefd. Nu kan die te 
nauwernood worden omzeild. Toch blijft de kwestie  
een verarming voor ons land. Dit geld had in de staats-
kas kunnen blijven en voor edeler doelen besteed kun-
nen worden. Afin, wij zullen zien hoe dit allemaal gaat 
aflopen.    ■ 
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 Nieuwe goede astrologieboeken 
 
 

 
Uit de vorige Nieuwsbrief heeft u wellicht begrepen dat 
mijn voorkeur bij het aanprijzen van nieuwe boeken 
uitgaat naar werken waarbij de traditionele astrologie 
voorop staat. Ik probeer die lijn dan ook voort te zetten 
in de komende nieuwsbrieven. 
Onder “nieuw” wil ik eigenlijk definiëren “nieuw uit-
gegeven in de periode 1990 tot heden”, omdat er ook 
enkele jaren geleden reeds erg goede boeken zijn ver-
schenen die ik nu pas (of beter gezegd: de afgelopen 3 
jaar) heb aangeschaft en heb gelezen, zodat ik er een 
redelijk voordeel over kan vellen. 
 
Het boek dat ik deze keer onder de aandacht wil bren-
gen, heeft de volgende gegevens: 
 
Auteur: Dorotheus van Sidon, vertaling David Pingree 
Titel: Carmen Astrologicum 
Uitgever: Astrology Classics Publishers, onderdeel van 
The Astrology Center of America 
Jaar: 2005 (eerste uitgave 1976) 
ISBN: 1 933303 14 X 
Prijsindicatie: 18 –20 euro 
Bladzijden: 173 
 
 

  De voorkant van het boek. 
 
Dorotheus schreef dit boek oorspronkelijk in de Griek-
se taal en het heette destijds de “Pentateuch” (vijf boe-
ken) en was in versvorm geschreven. “Carmen Astro-
logicum”ofwel “Astrologisch Lied” is geschreven on-
geveer rond het jaar 50 na Chr. en is dus 100 jaar ouder 
dan de welbekende Tetrabiblos van Ptolemeus dat ca. 
140 na Chr. werd geschreven. 
Dorotheus die in Alexandrië heeft geleefd, had zijn 
bloeiperiode grofweg tussen de jaren 25 en 75 na Chr. 
De Pentateuch werd in de vierde eeuw na Chr. vertaald 
in het Pahlavi, een Perzische taal. Later werd die versie 
weer vertaald naar het Arabisch door Umar ibn al-
Farrukhan al-Tabari. Zowel de Perzen als de Arabieren 
hebben stukken tekst aangepast en ook eigen tekst toe-
gevoegd, zo is door David Pingree, de vertaler, vastge-
steld. Ook enkele voorbeeldhoroskopen komen van een 
latere datum dan uit de tijd van Dorotheus. 
 
Dorotheus is een zeer bekende astroloog wiens werk 
door velen na hem werd gebruikt, geciteerd en ingepast 
in eigen werken. De bekende Manetho (80 na Chr.) 
heeft in zijn werk de verzen van Dorotheus proberen te 
verklaren. Rond 350 heeft Firmicus Maternus een 
flink deel ingepast in zijn eigen werk de “Matheseos”, 
Boek-5 en 6. Ook Maximus heeft delen van Dorotheus 
gebruikt in zijn eigen “Peri Katarch”. Ook de welbe-
kende Hephaisto van Thebe (ca. 415 na Chr.) heeft in 
zijn drie boeken “Apotelesmatica” fragmenten van 
Dorotheus verwerkt en zelfs de grote astroloog Rheto-
rius volgde het spoor van Dorotheus zeer nadrukkelijk. 
 
Het wordt hieruit wel duidelijk dat er naast Ptolemeus 
nog enkele zéér grote andere astrologen waren die het 
een en ander aan ons hebben nagelaten. Dit werk, gran-
dioos vertaald, bewerkt en voorzien van de nodige do-
cumentatie door David Pingree is daadwerkelijk een 
juweel uit de oude tijd. Dit boek moet naast de Tetrabi-
blos als noodzakelijke literatuur worden bestempeld. 
 
In dit boek valt Dorotheus meteen met de deur in huis. 
Geen formele inleidingen, zoals bij Ptolemeus H1 en 
H2 van Boek-1, maar hij begint het boek te schrijven in 
de vorm van een gesprek met zijn “leerling”, cq. 
“zoon”, Hermes aan wie het boek wordt opgedragen. 
De schrijftaal is dus persoonlijk en direct van aard, heel 
anders dus dan Ptolemeus die a.h.w. “objectief” en met 
afstand de Tetrabiblos schrijft. 
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Ook is dit boek in vele opzichten “chaotischer” dan de 
Tetrabiblos dat een toonbeeld van rust en overzicht 
uitstraalt, maar u treft in de “Carmen” zaken aan die 
nergens anders beschreven staan en waarvan ik er hier 
een aantal wil bespreken. 
 
Een van die zaken gaat over het gebruik van de triplici-
teitsheren in een horoskoop. De moderne astrologie 
werkt met de resp. heersers van de tekens die deel uit-
maken van de tripliciteit. Bijvoorbeeld vuur: de tekens  
Ram, Leeuw en Boogschutter en dus met de planeten 
Mars, Zon en Jupiter, maar dat was niet de bedoeling 
van de Ouden. De vuurtripliciteit werd beheerst (a) bij 
een daggeboorte door resp. Zon, Jupiter en Saturnus en 
(b) bij een nachtgeboorte door resp. Jupiter, Zon en 
Saturnus. Saturnus is de gemeenschappelijke planeet in 
beide gevallen. 
Dorotheus geeft 7 horoskopen als voorbeeld om aan te 
geven hoe bij elk van de personen de kwestie van geluk 
en voorspoed in het leven zal verlopen, weliswaar in 
zeer grove lijnen, maar de toepassing is spectaculair. 
Een voorbeeld. Hieronder de horoskoop van iemand, 
datum 30 mrt 22 na Chr. rond het middaguur. 
 

 
 
Let erop dat het in die tijd heel gebruikelijk was om 
hele-tekens huizenverdeling toe te passen. Op die ma-
nier begon elk huis op 0 graden. Het gebruik van hele-
tekens huizen gebeurde door vele astrologen in die tijd. 
Afin, het is een daggeboorte, want Zon boven de hori-
zon. Zon in Ram, dus kijken we naar de tripliciteit 
heersers Zon en Jupiter en naar Saturnus als gemeen-
schappelijke heerser. 
Zon in Ram verhoogd in een belangrijk cardinaal huis. 
Jupiter verhoogd in Kreeft in een belangrijk cardinaal 
huis. 
De eerste tripliciteitsheerser geeft de mate van weelde 
en geluk aan in de eerste levenshelft. Dus de Zon in dit 
geval en hij brengt voorspoed en geluk. Het tweede 
deel van het leven wordt door Jupiter bepaald en die 
geeft ook veel geluk en weelde. Tenslotte wordt Satur-
nus via en driehoek door Jupiter bestraald, Saturnus die 
in Jupiter’s huis (9)staat. Dit is dus het toonbeeld van 
geluk en voorspoed en een zeer hoge positie voorde 
geborene. 

In geval van een nachtgeboorte (Zon onder de horizon), 
moet men kijken naar de Maanpositie en dan de tripli-
citeitsheren nemen van het teken waarin de Maan staat, 
uiteraard in “nacht”volgorde. 
 
Op dergelijke manier worden voor diverse levensge-
bieden met tripliciteitsheersers gewerkt, een zéér inte-
ressant gebied dat werkelijk bestudeerd en onderzocht 
moet worden. 
 
Verder is het heel bijzonder hoe Dorotheus omgaat met 
de diverse Pars’en, die er in zijn tijd in ruime mate 
bestonden. Vaak wordt het de Arabieren “verweten” 
dat ze zoveel zinloze Pars’en gebruikten cq. introdu-
ceerden, maar de werkelijkheid is dat de Grieken er al 
zoveel hadden én gebruikten op een manier die aan de 
moderne astrologen totaal ontgaan is. 
Wij werken alleen nog maar met het Pars Fortuna, 
waarvan de positie vaak op één manier wordt berekend: 
ASC + Maan – Zon, punt uit, omdat Ptolemeus dit zo 
beschreven heeft. Maar er is verschil tussen een dag- en 
een nachtgeboorte en het Pars kán anders berekend 
worden al naar gelang dag- of nachtgeboorte. 
 
De oude Grieken en Romeinen hadden een Pars voor 
de vader, moeder, broers, dood, rijkdom, etc…Al die 
Pars’en werden voor een dag- of nachtgeboorte anders 
berekend. 
Zo worden in hoofdstuk 13 en 14 voorschriften gege-
ven om het Pars van de vader en moeder te berekenen 
en vervolgens te kijken hoe de heerser van dit Pars 
erbij staat qua positie en aspecten. 
Heel hoofdstuk-1 staat vol met allerlei voorschriften bij 
het gebruik van Pars’en, zéér interessant en de moeite 
van een verdere studie waard. 
 
Deel-2 gaat over trouwen en kinderen, uiteraard ruim-
schoots ondersteund door diverse Pars’en m.b.t. huwe-
lijk en kinderen. 
 
Delen 3 en 4 gaan over de bepaling van de lengte van 
het leven op basis van de plaatsing van bepaalde plane-
ten. Eerst wordt de heersende planeet bepaald door 
zorgvuldige bestudering van de posities ten opzichte 
van de Zon. 
Hier komen alle zaken boven water die ook in de Te-
trabiblos worden vermeld: Oostelijk of Westelijk en 
ook de afstanden t.o.v. de Zon zijn belangrijk. “Ver-
branding” en “onder de Zonnestralen” waren ook toen 
al belangrijke begrippen, waarvan de moderne astrolo-
gen vrijwel niets meer weten. 
Ook de posities t.o.v. de Maan zijn uiterst belangrijk. 
 
Wanneer eenmaal de heersende planeet is vastgesteld, 
wordt gekeken naar het aantal jaren dat hij geeft. Er 
zijn “kleinere jaren” en “grotere jaren” voor elke pla-
neet. Het geheel zit ingenieus in elkaar en behoort vol-
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ledig onderzocht te worden met grote hoeveelheden 
horoskopen om de juistheid ervan te bewijzen. 
 
Vele astrologen uit de Oude Tijd hadden in hun boeken 
hoofdstukken opgenomen om de levensvatbaarheid te 
bepalen en het aantal levensjaren te berekenen. Wij 
vinden dit terug in de werken van Ptolemeus, Vettius 
Valens, Firmicus Maternus, Hephaisto van Thebe, enz.. 
De methoden waren niet allemaal identiek, maar het 
systeem van “kleinere” en “grotere” jaren werd alom 
gebruikt. 
 
Deel-5 tenslotte vind ik zelf zeer interessant en beslaat 
ook een aanzienlijk deel van het boek. Voor degene die 
interesse heeft in uurhoekastrologie en de zogenaamde 
“electies” is dit een erg leerzaam hoofdstuk. Een “elec-
tie” is het kiezen van de beste moment om “een zaak” 
te beginnen. Dat kan zijn het kopen van een huis of 
goederen, trouwen, een stad bouwen, afin alles waarbij 
“iets” begonnen wordt. De Grieken noemden dit ook 
wel “katarchi”. 
 
Voor een groot aantal gebeurtenissen geeft Dorotheus 
diverse voorschriften waaraan voldaan moet worden 
om iets tot een succesvol einde te brengen. 
 
Dit hoofdstuk toont ook aan dat de Ouden al lang en 
breed met uurhoekastrologie bezig waren, wellicht al 
zelfs vóórdat geboortehoroskopen werden gemaakt, 
maar dit laatste is niet te bewijzen. Het verklaart overi-
gens wel de vele aforismen die men in oude geschriften 
tegenkomt, zoals de 100 aforismen aan het eind van de 
Tetrabiblos, die overigens onterecht aan Ptolemeus 
worden toegedicht. Deze aforismen hebben hoofdzake-
lijk betrekking op uurhoeken en electies en het ver-
klaart ook waarom dit niet werkt voor geboortehoros-
kopen. 
In de inleiding van Deel-5 schrijven de Persische- of 
Arabische vertalers dat Dorotheus de sporen volgde 
van de geleerden uit Babylon en Egypte, dus het staat 
eigenlijk wel vast dat het maken van horoskopen voor 
vragen of de aanvang van zaken een zeer oud gebruik 
is. 
 
Wij vinden in hoofdstuk-5 over de “corruptie van de 
Maan” zaken terug die later door de grote Arabische 
uurhoekastrologen weer “opnieuw” zijn herschreven. 
Zo wordt “het verborgen zijn van de Maan” onder de 
stralen van de Zon opgevat als een flinke beschadiging 
van de werking van de Maan. Voor het beginnen van 
“iets” is dat dus ongunstig, tenzij… de persoon in 
kwestie iets wil beginnen dat verborgen moet blijven 
voor de buitenwereld. 
Ook de snelheid van de Maan wordt besproken. “ …Als 
de Maan langzamer beweegt dan 12° per dag, dan is 
zij langzaam en de beweging is vergelijkbaar met die 
van Saturnus…”. Het beginnen van “iets” loopt dan 
langzaam, met vertraging, met tegenwerking, etc… 

Maar behalve de “algemene” waarschuwingen en om-
standigheden voor het beginnen van acties en dingen 
bevat dit deel erg veel bruikbare informatie die de stu-
denten van de uurhoekastrologie nuttig zullen vinden. 
 
Voor de beoefenaars van geboorteastrologie zijn met 
name de delen 1 en 2 (en in mindere mate 3 en 4) van 
belang. Niet alles is direct praktisch toepasbaar: eerst 
dient men zelf in voldoende horoskopen te onderzoe-
ken of bepaalde beweringen wel kloppen. Uiteraard 
moet men ook in de gaten houden dat men in de tijd 
van Dorotheus alleen met de 7 klassieke planeten werk-
te. Daarnaast moet nog voor de volledigheid verteld 
worden dat het boek in het Engels is geschreven en dat 
kan voor sommigen nog wel eens een hindernis zijn. 
 
Toch blijf ik erbij dat wanneer men in staat is de klas-
sieke boeken in de Engelse taal te lezen, de astrologi-
sche kennis met sprongen vooruit zal gaan en dat er 
heel erg veel nieuwe inzichten zullen ontstaan. Inzich-
ten die de Ouden gedurende honderden jaren hebben 
verzameld, bestudeerd en gebruikt en die voor de mo-
derne astroloog vrijwel verloren zijn gegaan.     ■ 
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 Uurhoek astrologie 

 

 
 

Voor wie de eerste stappen op het gebied van de uur-
hoekastrologie wil zetten is het nuttig om eerst de be-
ginselen ervan grondig te bestuderen. Deze “tak van 
sport” is geheel anders dan de geboorteastrologie. De 
uitgangspunten zijn zeer verschillend. Vaak bestudeert 
men een “beperkt deel” van de horoskoop, met name 
dat deel dat te maken heeft met de vraag. Maar men 
moet zich er niet op verkijken, want er zijn erg veel 
duidingsregels, waarschuwingen en andere voorschrif-
ten overgeleverd uit verre oude tijden. 
 
Als u voorgaand artikel over de “Carmen Astrologi-
cum” van Dorotheus van Sidon heeft gelezen, dan 
wordt het u wel duidelijk dat de uurhoekastrologie erg 
oud is. Uurhoekastrologie bedrijven is pure klassieke 
astrologie. Bij de oprechte studie ervan, ontkomt u niet 
aan het lezen van de klassieke astrologen op dit gebied. 
 
Hoewel Ptolemeus in zijn Tetrabiblos niet uitdrukkelijk 
schrijft over uurhoekastrologie, zijn vele hoofdstukken 
uit Boek-1 pure basiskennis voor dit gebied. Het is in 
alle gevallen nuttig en bijna noodzakelijk om de inhoud 
van Boek-1 goed tot zich te nemen. 
 
Ik zal met een voorbeeld uit eigen praktijk laten zien 
hoe een uurhoekhoroskoop een bepaalde vraag exact 
kan beantwoorden. 
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Per mail werd ik op 21 oktober 2007 benaderd door een 
klant die een consult wilde hebben en ik was bezig om 
de gewone geboortehoroskoop voor te bereiden. In de 
mail stond nog een zin: “..bovendien heb ik een aanbod 
voor de aankoop van de zaak van mijn overleden zus en 
hierop moet ik voor einde november (2007) een defini-
tief antwoord geven. Ook hierover had ik graag een 
advies van wel of niet doen…”. 
 
Voor deze vraag heb ik op 26 oktober 2007 de volgen-
de uurhoek opgesteld: 
 

 
 
De klant die de vraag stelt, wordt voorgesteld door de 
Ascendant en de heerser Mercurius, die retrograde staat 
op 26.56 Weegschaal. 
De vraag gaat over een zakelijk voorstel, waarop zij 
een antwoord moest geven. Zakelijke overeenkomsten 
worden door het 7e huis aangegeven. Hier staat Boog-
schutter en de heerser Jupiter op 18.36 Boogschutter. 
 
De overeenkomst gaat door als de significator van de 
vraagsteller een Ptolemeïsch aspect maakt met de signi-
ficator van de “zaak”. Een Ptolemeïsch aspect is: 0, 60, 
90, 120 of 180 graden. Andere aspecten doen niet mee, 
dat is onderdeel van de klassieke astrologie! 
U ziet dat Mercurius retrograde loopt: de vraagsteller 
heeft haar sterke twijfels over dit voorstel. Verder is het 
zo dat Mercurius op een afstand van 6 graden staat van 
de Zon en dus “verbrand” staat en dat is de meest ern-
stige beschadiging die een planeet kan oplopen in de 
klassieke uurhoekastrologie. 
Nu zou u denken, die Mercurius is bezig om achter-
waarts lopend alsnog een sextiel te maken met Jupiter 
en dus gaat de zaak alsnog door! Maar dat gebeurt niet! 
Mercurius loopt nog terug tot 23° 26’ Weegschaal en 
gaat daarna weer recht lopen, zie de tabel hierna. 
 
 

 
 
Mercurius komt dus nooit tot het sextiel met Jupiter en 
dat was voor mij de oplossing van de vraag. De zaak 
wordt niet overgenomen. De vraagstelster loopt met 
vele twijfels rond en haar gedachten worden “vertroe-
beld” door de “verbrande” Mercurius.  
 
Kijken wij dan nog even verder in de uurhoek. Bij vele 
vragen wordt de afloop van de zaak en ook de afloop 
van de vraag voorgesteld door het 4e huis. Het 4e huis is 
“het einde der dingen” in de klassieke uurhoekastrolo-
gie. De afloop wordt dus voorgesteld door het teken 
Leeuw en de heerser Zon. Die Zon staat op 2.56 Schor-
pioen vrijwel exact vierkant cusp-4, dus de afloop is 
“het gaat niet door”. 
 
Op 28 oktober had ik het consult met behulp van een 
gewone geboortehoroskoop met de klant. De aspecten 
in die tijd waren de volgende, berekend volgens het  
min-1-systeem: 
 

 
 
Vrijwel alle aspecten wezen erop dat de klant in no-
vember geen acties moest ondernemen en zo heb ik het 
antwoord ook gegeven – op basis van de geboorteho-
roskoop. 
 
Toen vertelde ze dat de echtgenoot van haar overleden 
zus dit voorstel had gedaan, waarop ik zei dat ik voor 
die specifieke vraag ook een uurhoek had gemaakt. Ik 
besprak met haar de uurhoek die hetzelfde antwoord 
gaf.  
Later kreeg ik van de klant een mail en daarin schreef 
ze: “…de aankoop van de zaak is niet doorgegaan, 
toen ik terugkwam uit Spanje, 6 nov. was er een aange-
tekende brief van de man van mijn overleden zus, 
waarin hij zijn aanbod tot verkoop terugtrok. Dit kon 
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absoluut niet, ook juridisch niet, maar ik heb het er 
maar bij gelaten….”. 
Dit was al door de retrograde Mercurius aangegeven in 
de uurhoek. Het “verbrand” zijn, gaf al aan dat er iets 
duisters aan de hand was 
In haar persoonlijke horoskoop liep de Maan precies op 
datum conjunct South Asselus, een vervelend werken-
de vaste ster op 8.02 Leeuw. De Maan liep in het 3e 
huis van berichtgevingen en had betrekking op eigen-
zaak aangelegenheden (Leeuw). 
 

 
 
De uurhoekastrologie kan vaak zeer gedetailleerde 
antwoorden geven op specifieke vragen die niet altijd 
in de geboortehoroskoop te vinden zijn. In bovenstaand 
voorbeeld is toevallig wél alles terug te vinden in de 
geboortehoroskoop en de aspecten op datum, berekend 
via het “min-1-1systeem” werkten op exact op datum. 
 
Na dit voorbeeld lijkt het me nuttig om in een meer 
algemene beschrijving aan te geven hoe bepaalde zaken 
in een uurhoek tot stand kunnen komen en ook wan-
neer juist niet. 
Alles valt of staat bij de juiste keuze van de significa-
tors, want als dit niet nauwkeurig gebeurt dan zijn de 
uitspraken gebaseerd op verkeerde veronderstellingen 
en is de juiste uitkomst zeer twijfelachtig. In No. 1 van 
de Nieuwsbrief heb ik al beschreven voor welk mo-
ment een uurhoek opgesteld moet worden. Er zijn 
grofweg twee soorten uurhoeken. 
 

• De eerste soort wordt gevormd door vragen die ie-
mand aan een astroloog stelt. Dit zijn ook de duide-
lijkste uurhoeken want de vrager wordt hierin altijd 
door de Ascendant voorgesteld en de heerser ervan. 
De Maan is ook altijd de mede-significator voor de 
vraagsteller. Daarna moet de significator worden 
gevonden van de situatie waarover de vraag gaat en 
dat is een onderwerp apart, waarover later meer. 

• De tweede soort zijn de uurhoeken waarbij de as-
troloog zelf een vraag stelt over iemand anders, 
over iemands omstandigheden of een algemene si-
tuatie. Het betreft hier geen persoonlijke vragen die 

op de vrager zelf betrekking hebben of zijn onmid-
dellijke omgeving (zoals vrouw, kinderen, baan..) 

Ik zal mij in dit artikel beperken tot de eerste categorie 
uurhoeken om de principes zo duidelijk mogelijk te 
houden. 
 
Hoe vindt men de significator van het gevraagde? 
Hier is het van belang dat de vraag zo duidelijk moge-
lijk wordt gesteld zodat de werkelijke bedoeling ervan 
in de vraag terugkomt. Een voorbeeld van een onduide-
lijke vraag is: “ komt hij ooit terug? Zie ik hem ooit 
weer”. Dit is een praktijkvoorbeeld geweest. Die uur-
hoek werd beantwoord met een JA, maar toch was het 
resultaat teleurstellend, omdat de persoon in kwestie 
achterliggende bedoelingen had. Zij wilde hem weer-
zien en van daaruit een soort relatie beginnen. Dát ech-
ter gebeurde niet en dat was de teleurstelling. Zij had 
dus beter kunnen vragen: “.. ik wil een soort relatie 
beginnen, zie ik hem ooit nog en kan daaruit die relatie 
ontstaan?”. 
 
Is echter eenmaal de juiste vraag gesteld, dan begint de 
soms moeilijke taak om de significator vast te stellen. 
In het algemeen komen de onderwerpen overeen met 
wat de astroloog als kennis van de huizen heeft. Enkele 
voorbeelden: 
• Leven en gezondheid: huis-1 
• De meeste geldzaken: huis-2 
• Korte reizen, of geruchten waar zijn: huis-3 
• Aankoop huis, grond, verhuizingen: huis-4 
• Kinderen, zwangerschap, weddenschappen: huis-5 
• Ziekte, handel, werknemers: huis-6 
• Rechtszaken, overeenkomsten: huis-7 
• Erfenissen, sterfte, dood: huis-8 
• Studie, verre reizen: huis-9 
• Een baan, beroepsverandering, rechters: huis-10 
• Vrienden, hulp, het verlangde: huis-11 
• Gevangenschap,geheime vijanden: huis-12 
 
Dit zijn dan slechts enkele “bekende” onderwerpen, 
maar er zijn waslijsten met andere onderwerpen denk-
baar die ook een plaatsje hebben gekregen binnen de 
uurhoekastrologie. Ook dit komt in volgende afleverin-
gen aan de orde. 
 
Nu hebben wij dan de twee hoofdsignificators gevon-
den, nl. de heerser van de Ascendant en de heerser van 
het huis die de kwestie aangeeft. Nu komt alweer een 
ander belangrijk gegeven én dit is fundamenteel anders 
dan bij de moderne astrologie: 
Uitsluitend met de klassieke planeten werken. De 
moderne planeten Uranus, Neptunus en Pluto werken 
niet. Zij geven hooguit een kleine achtergrondinforma-
tie. U weet dat ik vanuit de geboorteastrologie altijd  
met de moderne planeten werk. Dit blijkt uit de grote 
hoeveelheden tekst op mijn website en ze werken feil-
loos. Ook horoskoopcorrecties op deze planeten wer-
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ken zeer doeltreffend en ik zou nooit zonder willen 
werken. 
Echter in de uurhoekastrologie hebben ze geen wer-
king. Het systeem van de Ouden zit zéér ingenieus in 
elkaar en het is eigenlijk véél directer dan de geboor-
teastrologie, maar u moet zich aan de conventies hou-
den, anders werkt het echt niet. 
Dit betekent dus dat u in de uurhoekastrologie Satur-
nus moet beschouwen als heerser van Steenbok EN 
Waterman. Ook moet u Jupiter als heerser nemen van 
Boogschutter EN Vissen en tenslotte Mars als heerser 
van Ram EN Schorpioen. 
Dat betekent wel steeds “omschakelen” van “oud” naar 
“nieuw” als u beide soorten astrologie doet, maar dat 
went sneller dan u denkt en verhoogt toch het inzicht. 
 
Welnu, dan komen hier in grote lijnen de manieren 
waarop zaken tot stand komen in een uurhoek.  
 
• Als de significator van de vrager een volle con-

junctie maakt met de significator van het ge-
vraagde of andersom. De zaak komt des te sneller 
tot stand als beide planeten in een hoekhuis staan 
en de inlopende planeet sneller loopt dan zijn ge-
middelde snelheid. Er mogen geen andere plane-
ten zijn die verstorend tussenbeide treden. 

• Als de significator van de vrager een volle drie-
hoek of een vol sextiel maakt met de significator 
van het gevraagde of andersom. De zaak komt 
sneller tot stand indien de planeten goed staan qua 
teken en huis. Er mogen geen planeten tussenbei-
de komen die de boel verstoren. 

• Als de significator van de vrager een vol vierkant 
maakt met de significator van het gevraagde of 
andersom. In dat geval zullen er moeilijkheden 
zijn en een bepaald soort wantrouwen tussen de 
partijen die maar moeilijk op te lossen is. Als bei-
de planeten echter sterk staan qua teken en huis 
kan de zaak alsnog tot een goed einde komen. 
Staan ze echter zwak of vernietigd en in slechte 
huizen, dan duurt het eindeloos voordat de zaak 
tot een oplossing komt. Het kan hierbij helpen als 
beide planeten elkaar “ontvangen” middels recep-
tie. Hierover in een volgende artikel meer. 

• Als het bovenstaande allemaal niet van toepassing 
is, maar er toch een planeet is die in staat is (na 
zorgvuldig voldoen aan voorwaarden) actief het 
“licht over te brengen” tussen beide significato-
ren. In dat geval komt de zaak tot stand door een 
“tussenpersoon of een derde”. Hierover in het 
volgend artikel meer. 

• Als het bovenstaande allemaal niet van toepassing 
is, maar er toch een planeet is die in staat is (na 
zorgvuldig voldoen aan voorwaarden) het “licht 
te verzamelen” van beide significatoren. In dat 
geval komt de zaak tot stand doordat iemand het 
vertrouwen geniet van beide partijen en zodoende 
hen tot een vergelijk weet te brengen. 

 
De zaak komt niet tot en goed einde, indien: 
 
• De significator van het gevraagde een oppositie 

volmaakt met de significator van het gevraagde 
of andersom. Er is dan afgunst en vijandschap tus-
sen de partijen en een diepgeworteld wantrouwen. 
Over het algemeen is het zo dat de persoon wiens 
significator het zwakst staat, de meeste schade zal 
lijden of verantwoordelijk is voor het niet door-
gaan van de zaak. Receptie tussen beide significa-
toren zal niet veel helpen om de zaak alsnog tot 
een goed einde te brengen. 

• Als er géén bovengenoemd aspect vol wordt ge-
maakt tussen beide significatoren. 

• Als de zaak schijnt door te gaan vanwege een van 
de eerste opgesomde feiten, maar er een andere 
planeet qua conjunctie of aspect tussenbeide komt 
en hiermee het geplande aspect tussen de signifi-
cators onmogelijk maakt. 

• Als de zaak schijnt door te gaan vanwege een van 
de eerste opgesomde feiten, maar de inlopende 
planeet op een bepaald moment retrograde gaat 
lopen. Men noemt dit “refranatie”. 

 
Dus nogmaals: alleen de aspecten 0, 60, 90, 120 en 180 
graden spelen een rol. Ze worden Ptolemeïsche aspec-
ten genoemd, omdat ze door Ptolemeus in de Tetrabi-
blos als de enige echte aspecten werden aangewezen, 
waarbij formeel de conjunctie geen aspect was in de zin 
van planeten “die elkaar aankeken”. 
Dus geen halfsextielen, halfvierkanten en parallellen 
gebruiken. Men krijgt absoluut onbetrouwbare 
informatie hiermee. 
 
In het door mij gegeven voorbeeld ging de zaak niet 
door, omdat beide significatoren van plan waren om 
een sextiel te vormen, maar de inlopende (reeds retro-
grade) planeet juist rechtsomkeert maakte en direct 
ging lopen. Ook dit is refranatie, alleen net omgekeerd. 
 
Afin, ik hoop hiermee voldoende aangegeven te hebben 
hoe interessant en leerzaam uurhoekastrologie kan zijn, 
maar men dient vooraf de klassieke astrologie goed 
bestudeerd te hebben.    ■ 
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Tips en trucs voor astrologisch programma 
Newcomb Versie-3 

 
 

Vaak  bereiken mij vragen per mail over bepaalde din-
gen in het programma Newcomb die extra uitleg be-
hoeven. Het programma wordt altijd geleverd met twee 
dikke handleidingen van resp. 61 (de basis) en 66 (de 
aanvullingen voor versie-3) bladzijden met zeer veel 
afbeeldingen. 
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De vragen geven toch aan dat er meer behoefte is aan 
extra uitleg. Ik wilde deze rubriek als een vast onder-
werp in de Nieuwsbrief plaatsen en ik hoop hiermee 
gebruikers en evt. aspirant gebruikers wat meer duide-
lijkheid te geven. 
 
Vraag: “is het mogelijk om ook transits uit te rekenen 
met dit programma in plaats van de gewone directies?” 
 
Antwoord: 
Jazeker kan dit, maar dan moet men eerst in de opties 
de gewone directies uitzetten en de transists activeren. 
Men gaat eerst naar de opties voor de progressies: 
 

 
 
Aldaar zet men eerst de keuze uit voor de gewone di-
recties en vervolgens zet men een vinkje bij “Transits 
toepassen”. 
 

 
 
Maar dan is men er nog niet. In het tweede tabblad 
moet men dan aangeven voor welke planeten de tran-
sits moeten worden berekend. Bijvoorbeeld alleen 
Mars, Jupiter en Saturnus zou het volgende betekenen: 
 

 
 
Hierna geeft men akkoord voor deze nieuwe instellin-
gen middels de knoppen Akkoord en Sluit, in die volg-
orde. 

 
 
Hierna gaat men op de gebruikelijke wijze een horos-
koop berekenen en de progressies (nu de transits) doen. 
Voorbeeldje voor George Bush die op 4-11-2000 pre-
sident werd. 
 

 
 
Hier wordt voor 10 dagen transits opgegeven. Let u er 
wel op niet een groot bereik op te geven. Hooguit 2 
maanden opgeven,anders loopt het programma vast, 
vooral wanneer ook nog eens alle planeten worden 
gekozen om transits mee te berekenen. Hierover kwa-
men veel meldingen binnen. 
 
Het resultaat is een mooi rapport met eerst alle transit 
standen voor deze 10 dagen. 
 

 
 
Vervolgens worden de aspecten op datum uitgerekend 
voor de transiterende planeten ten opzichte van de ra-
dixplaneten. Ook hier een voorbeeldje. 
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U ziet de transits op de dag van Bush’s verkiezing tot 
president van Amerika, waarbij zijn Mars een promi-
nente rol speelde. U kunt die transits ook afbeelden in 
de horoskooptekening, waarbij u eerst de datums moet 
“laden” met de aangegeven knop. 
 

 
 
Daarna selecteert u uit de keuzelijst een datum naar 
keuze en u beeldt de horoskoop met de actieve transit 
af op het scherm. 
 

 
 
Met wat redigeerwerk kunt u alle planeten netjes pas-
send in de tekening neerzetten. 
 

 
 
Ik ben totaal geen voorstander van transits, dat kunt u 
uit mijn vele tientallen artikelen wel lezen, maar er zijn 
erg veel mensen die er wél mee willen werken, dus was 
ik de beroerdste niet om het in te bouwen in het pro-
gramma Newcomb. Hierboven ziet u de voornaamste 
aspecten die werkzaam waren op de datum 5 november 
van het jaar 2000. Het was een nek-aan-nek race en 
uiteindelijk won Bush met minimale voorsprong op 7-
11-2000. 
 
Hopelijk is dit een voldoende antwoord op de vraag 
over de toepasbaarheid van transists. De grote kracht 
van deze mogelijkheid ligt wellicht nog meer bij het 

gebruik voor uurhoekhoroskopen. Als men wil zien of 
de significatoren werkelijk een aspect maken,dan het 
verloop van de planeten voor de dagen ná de uurhoek 
essentieel. In het artikel over uurhoekastrologie heeft u 
daarvan de toepassing al kunnen zien in de tabel van de 
standen van Mercurius.       ■ 
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Uw mening over de Astrologische Nieuws-
brief 

 
 

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, wellicht wilt u een ingezonden stuk publi-
ceren, misschien zijn er opmerkingen over de lay-out 
van de nieuwsbrief als zodanig. Kortom er is nog veel 
mogelijk in deze nieuwsbrief. 
 
U kunt uw reacties ook mailen naar het gebruikelijke 
mailadres: JLigteneigen@hetnet.nl      ■ 
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Volgende edities van de Astrologische 
Nieuwsbrief 

 
 

De Astrologische Nieuwsbrief zal weer verschijnen 
rond de volgende datums: 
 

• Medio december 2008 
• Eind januari 2009 

 
Een eindevaluatie over de afgelopen vier Nieuwsbrie-
ven zal in februari 2009 worden uitgevoerd. Uw reac-
ties zijn daarbij maatgevend.   ■ 

 
11 

mailto:JLigteneigen@hetnet.nl

