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klein voorzetje gegeven om u een beetje actief te laten
zijn in de astrologie, maar dat leest u vanzelf wel.

elkom bij de Astrologische Nieuwsbrief
nummer-3!

Ik ga zelf de komende weken goed gebruiken, allereerst
met de eindejaarsdrukte op het werk, daarna thuis, want
ik heb nog diverse interessante zaken liggen.
De belangrijkste daarvan is een flink stuk gaan schrijven in mijn aankomende boek over de praktische toepassing van de Vaste Sterren in de Astrologie, een boek
dat ik graag wil laten uitkomen rond augustus 2009,
zoals het er nu uitziet. Een kwart is al af, een leuk begin, maar nu komt het echte werk eraan en om de ca.
450 bladzijden te halen, moet er nog erg veel gebeuren.
De kersttijd is hiervoor een erg inspirerende gelegenheid. De sterren twinkelen dan letterlijk overal en hopelijk twinkelen ze ook voor het boek dat aan hen is gewijd.

Redactioneel
Welnu, beste lezers, deze Nieuwsbrief verschijnt alweer enkele weken eerder dan voorzien. Dit komt omdat het momenteel op diverse fronten erg druk begint te
worden. U weet dat ondergetekende geen full-time
astroloog is en in feite een drukke dagbaan heeft. De
eindejaars activiteiten op het werk nemen grotere vormen aan en ook worden nu beduidend meer consulten
gevraagd, zodat het kiezen of delen was. Ik heb dus
gekozen om de Nieuwsbrief af te maken en deze nu
alvast uit te geven.
De twee-kolommen stijl schijnt goed aan te slaan en
voorlopig blijft dit wel de manier van publiceren. Het
voordeel is al snel gebleken bij het plaatsen van afbeeldingen die gewoon een stuk beter passen en beter leesbaar zijn.

Ik wens u weer vel leesplezier, een fijne tijd rond de
decemberdagen en wij “zien” elkaar weer in het volgende jaar.
Johan Ligteneigen

Ook het aantal abonnees op deze gratis Nieuwsbrief
stijgt gelukkig nog steeds, echter wel gestaag, maar
uiteindelijk groeit er toch een vast lezerspubliek. Van
diverse kanten komen ook de complimenten erover
binnen, vooral omdat er nu weer eens een Nederlandstalig astrologisch “blad” is waarin astrologie op een
hoger niveau wordt beschreven (en ik citeer hier een
reactie van een lezer). Dat is natuurlijk motiverend om
hiermee door te gaan, maar houd me vooralsnog aan de
voorgenomen evaluatie in februari 2009 als de vierde
Nieuwsbrief uiteindelijk zal zijn verschenen. Hiervan
krijgt iedereen dan een bericht via een Nieuwsbrief
Special, ergens medio februari 2009.

Inhoudsopgave:
1. De horoskoop van Barack Obama.
2. De horoskoop van het kabinet Balkenende in
verband met de financiële crisis.
3. De horoskoop van China.
4. Nieuwe goede astrologieboeken: de Matheseos
van Firmicus Maternus.
5. Uurhoekastrologie.
6. Tips en trucs voor astrologisch programma
Newcomb Versie-3.
7. Astrologische begrippen van A tot Z.
8. Uw mening over de Nieuwsbrief.
9. Volgende edities van de Nieuwsbrief.

Ondertussen krijgt de Nieuwsbrief een bepaalde structuur van vaste, terugkerende rubrieken. Op dit moment
zijn dat: (1) een boek aanbeveling/bespreking uit het
klassieke genre; (2) de rubriek Uurhoekastrologie die
steeds meer lezers boeit; (3) Tips en trucs voor het
programma Newcomb, waarover toch vele vragen binnenkomen en die ik ook uit voorgaande jaren verzameld heb en (4) Astrologische begrippen van A tot Z,
ook naar aanleiding van vele losse vragen.
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De horoskoop van Barack Obama

De Amerikaanse verkiezingen van 5 november jl. liggen inmiddels als weer 3 tot 4 weken achter ons en de
gehele wereld was in een euforische stemming tot bekend werd dat Barack Obama de nieuwe Amerikaanse
president zou worden.

Dit nummer had eigenlijk een soort “kerst”nummer
moeten worden, een extra grote uitgave om de uren
mee te kunnen vullen. In het stuk over Obama heb ik
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Tevens stond op 5-11-2008 de progressieve Zon van
Obama op 27.50.15 Maagd en maakte bijna een sextiel
met het MC volgens onderstaande afbeelding:

Op mijn eigen website heb ik twee dagen van tevoren
ook de geboortehoroskoop van John McCain geplaatst
die ik van ene heer Sermo had ontvangen. Daaruit werd
heel erg duidelijk dat Obama de verkiezingen wel
móest winnen, omdat McCain verwoestende progressieve aspecten had rond de verkiezingsdatum. Dat heb
ik nét op de valreep kunnen plaatsen en zodoende werd
de voorspelling alsnog een succes, maar ik moet het
natuurlijk wel enigszins relativeren.
Had ik die horoskoop van McCain niet ontvangen, dan
was ik de mist in gegaan, want ik heb steeds geschreven dat de magere aspecten van Obama met zijn Maan
in het 12e huis te weinig waren om een overwinning te
kunnen aangeven. Als men twee horoskopen vergelijkt
en de ene horoskoop heeft mineure tot middelmatige
aspecten (Obama) en de andere horoskoop heeft verwoestende aspecten (McCain) dan is de keuze snel
gemaakt, want iemand met enorme slechte aspecten
kan nooit winnen, dat zou tegen elke astrologische leer
zijn. Dus op die manier vergeleken, had ik het makkelijk en kon ik de goede voorspelling maken.

Het is ook niet ondenkbaar dat dit tevens mooie aspect
verantwoordelijk was voor Obama’s overwinning.
Maar ook in dat geval moeten de eerdere gebeurtenissen uit Obama’s leven overeenkomen met de berekende
progressies. Wellicht is dat ook een leuke kerstpuzzel
voor de lezers. Uw reacties kunt u doorgeven op het
mailadres van de auteur, onderaan deze nieuwsbrief.
Op de horoskoop van Barack Obama kom ik zeker nog
terug, want nu hij de president is voor de komende vier
jaar, moet de horoskoop tóch opnieuw worden berekend en bijgesteld en zal ik er nog vaak op terugkomen
in verband met de voortgang in Amerika en in de wereld.
Het is in dat verband ook interessant eens te kijken naar
de horoskoop van Obama’s inauguratie (inhuldiging)
op 20 januari 2009 die gepland staat plaats te vinden
om 12.00 uur EST, dit is gelijk aan 17 uur GMT te
Washington DC. Asc.=14.03 Stier; MC=26.09 Steenbok.
Deze horoskoop is te vergelijken met de beëdiging van
een kabinet en heeft een theoretische levensduur van 4
jaar, gelijk aan de zittingsduur van de gekozen president. Ik ben benieuwd wat deze horoskoop nog te zeggen heeft als toevoeging op de gecorrigeerde horoskoop van Obama. Wordt dus allemaal vervolgd in de
komende maanden. (23-11-2008). ■

Maar het zit mij nog steeds niet lekker, want zelfs met
de grote nederlaag van McCain moet de horoskoop van
Obama toch meer aangeven voor hemzelf persoonlijk
en voor zijn familie. Om in feite zó glorieus te winnen,
kun je niet alleen op het conto schrijven van het enorme verlies van McCain. Er moet ook nog iets in de
horoskoop van Obama te vinden zijn dat tevens zijn
grote overwinning aangeeft.
U weet dat ik in mijn lange artikel over Obama het
volgende schreef:

Die zin heeft mij aan het denken gezet.”… Zijn mooiste
aspecten had Obama in 2004 met MC driehoek Pluto
toen hij tot Senator van Illinois werd gekozen. Had hij
die aspecten nú gehad, dan had hij glansrijk kunnen
winnen…”.
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Het zou niet ondenkbaar zijn dat Obama het zeer belangrijke aspect MC driehoek Pluto op 5 november
2008 heeft gehad, maar dan zou zijn geboorte-uur er
weer heel anders uitzien. Ik zou de lezers willen vragen
hier eens een gecorrigeerde horoskoop op te maken.
Tevens zouden dan alle gebeurtenissen uit Obama’s
leven in de nieuwe gecorrigeerde horoskoop tot uiting
moeten komen. Spelingen voor die gebeurtenissen tot
op 5 dagen zijn dan wel toegestaan.

De horoskoop van het kabinet Balkenende in
verband met de financiële crisis

De zo plotseling opborrelende kredietcrisis einde september en de eerste twee weken van oktober jl. heeft
werkelijk iedereen verrast. Dat er een crisis was in de
bankensector was al langer bekend, maar dat er zulke
harde ingrepen nodig waren en dat plotseling zoveel
mensen gedupeerd werden (bijv. mensen met spaarrakeningen in Ijsland) werd ook door mij op die manier
niet voorzien.
Ik schreef nog wel in augustus over de maand oktober:
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ningsaspectenen zolang de Maan in Stier loopt, blijft de
financiële crisis alles beheersen, met als hoogtepunt of
dieptepunt de passage van de Maan over de kwaadaardige ster Algol, die meestal slachtoffers vraagt, in allerlei opzichten overigens.
Rond begin januari 2009 kan de werkgelegenheid wel
eens zeer ongunstig in het nieuws komen met Cusp-6
conjunct de ster Sinistra, die niet veel goeds in de zin
heeft. Het 6e huis is traditioneel verbonden met werkgelegenheid, dienstbaarheid (zoals leger, politie,
brandweer) of gezondheidszorg.
Een paar kleine opkikkers 31-01 en 04-03 zijn niet
voldoende om de pessimistische teneur te doorbreken.

“….Hier ontmoet de Zon dus de planeet Mercurius in Vissen,
een zeer slechte stand voor dit beweeglijke en nerveuze planeetje. Dit geeft veel onrust in ons land en moet wijzen op
energieproblemen, moeilijkheden in het transport en er kan
veel wateroverlast ontstaan, want het geheel staat in het
waterteken Vissen. Het geeft veel interne spanningen tussen
bepaalde ministers die moeten terugkomen op eerdere toezeggingen en uitspraken. Voor premier Balkenende wordt dit
een maand van vele overuren om de ploeg bij elkaar te houden.
De progressieve Maan in Stier gaat natuurlijk over de financiën en Maan vierkant Neptunus geeft een zware tegenvaller
voor de Nederlandse schatkist aan. Tegenvallende belastingopbrengsten kunnen de oorzaak zijn of veel uitgaven om
lastenverzwaring bij bepaalde bevolkingsgroepen te compenseren….”.

Het kabinet zal hier zelf niet door beschadigd raken. De
werkelijk moeilijke aspecten beginnen pas eind april
2009 en in november 2009 komen de grote klappers
aan bod, maar daar kom ik t.z.t. wel weer op terug.
Kijkt u evt. het grote artikel op de website nog eens na
wat er allemaal werd geschreven over de financiële
constellatie Neptunus oppositie Saturnus en tevens over
de ijzersterke positie van Mars, uitgerekend in de 28e
graad Steenbok waar hij maximaal verhoogd staat en
ook nog eens in de 6e sector van werkgelegenheid. Dit
is zeker een van de oorzaken dat Nederland er nog zeer
goed vanaf komt in vergelijking met de andere landen
om ons heen. (24-11-2008) ■

Niet wetende dat het hier om banken zou gaan die zo
veel steun nodig hebben. Dus geen wateroverlast, energieproblemen of transport, maar pure financiële zaken.
Op 13/14 november trad minister van Wonen, Wijken
en Integratie, mevr. Vogelaar af en werd prompt vervangen door de heer Van der Laan. Dit was allemaal al
lang voorbereid, wie weet in de oktobermaand al.
De volledige aspectenlijst heb ik hieronder nog even
neergezet.
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De horoskoop van China – Deel-3

Deze horoskoop wordt alweer voor de derde- en voorlopig laatste keer besproken in deze Nieuwsbrief. In
Nieuwsbrief-2 werd al aangekondigd dat er rond 9
oktober meer schandalen zouden loskomen die mens en
dier zouden betreffen. Waarom mens en dier? De huidige Ascendant loopt momenteel precies op de 3e graad
van het teken Stier, de verhogingsgraad van de Maan.
Het teken Stier raakt alles op het gebied van land- en
tuinbouw, maar ook kleinere dieren, zoals katten, honden, konijnen, enz. Deze Ascendant loopt momenteel
vierkant Maan en vierkant zichtzelf en dat is een zeer
zorgelijke toestand. Op teletekst was het volgende bericht te lezen op 21 oktober jl.:

U ziet dat er tot eind januari 2009 geen leuke berichten
zijn te melden door het kabinet. Het zijn allemaal span-
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Op 18 en 20 december lopen ook nog eens Maan halfvierkant Maan en Maan halfvierkant Ascendant en deze
aspecten benadrukken de moeilijke toestand in het
land. Uiteraard moeten wij niet vergeten dat de huidige,
progressieve Ascendant in het teken Stier loopt en als
zodanig alle financiële zaken aangeeft, inclusief de zeer
grote verliezen die China zal gaan ervaren en die vele
mensen zal treffen, want het aspect Ascendant vierkant Maan is de grote boosdoener voor de komende
12 maanden.
Het jaar 2009 zal voor China een zeer groot keerpunt
worden in zijn geschiedenis. In feite zijn de kleinere
Maan-aspectjes van ondergeschikt belang geworden.
Het is de progressieve Ascendant, het IK-zelf, dus China als zodanig dat de grootste problemen met zichzelf
zal ondervinden. Als Asc. vierkant Asc. loopt, dan kan
men feitelijk niet goed existeren. Het werkt bedreigend
en verlammend en voor een land is dat dan hoofdzakelijk de economie, de financiële stroom en de goederen
stroom waar grote problemen gaan ontstaan.
Dit zal allemaal rond februari en maart 2009 aan de
oppervlakte komen. China is nu eenmaal geen openhartig land en pas als alles veel te laat is, komen de berichten naar buiten.
Maar let op! De beide aspecten Ascendant vierkant
Maan en Ascendant vierkant Ascendant zijn, behalve
erg gevaarlijk, tevens kenmerkend voor een complete
ommekeer in gedrag en uiterlijk. Ná deze aspecten zal
China in hoge mate worden gedwongen (niet door anderen, maar door zichzelf) om meer openlijk op te treden. Er vindt een soort van revolutionaire ontwikkeling
plaats. China’s plaats in de wereld wordt opnieuw
vastgesteld. De grote economische groei zal definitief
gestopt worden en dit gaat vrij abrupt, want de Radix
Ascendant in Waterman werkt schoksgewijs en niet
geleidelijk.
Als laatste toon ik hier nog even een overzicht van de
progressieve aspecten voor de komende 3 maanden.

Een week eerder werd bekend dat een onbekend aantal
studenten ook besmet was met deze melanine. De teruggeroepen partijen melk of melkpoeder waren alweer
vermengd en gedistribueerd naar de studenten. Hoeveel
studenten mogelijkerwijs last krijgen van nieraandoeningen is niet bekend. Omdat het volwassenen zijn,
kunnen de klachten pas veel later naar boven komen,
dit in tegenstelling tot de baby’s en honden waarvan
het lichaam veel minder weerstand heeft voor dergelijke verontreinigingen.
In de vorige nieuwsbrief werd de horoskooptekening
afgebeeld. Ik zal hieronder een aspektenlijstje plaatsen
van de afgelopen periode en de komende weken..

Dit overzicht is weinig hoopgevend. Het aspect Ascendant vierkant Maan dat volloopt rond de verschijning
van deze nieuwsbrief heeft een lange inwerkingsduur.
Binnen de 1 graad invloedssfeer zorgt dit voor veel
ongemakken voor mens en dier. Maar omdat hier de
Maan in het “menselijke” teken Waterman staat, is het
waarschijnlijk dat voornamelijk de bevolking wordt
getroffen door allerlei onheil. De radix Maan staat in
het 12e huis en duidt op bedrog van allerlei aard, maar
ook op grootscheepse ziekten of ziekenhuisopnames.
Het duidt ook op allerlei soorten besmettelijke ziekten,
zoals TBC.

Ik laat de horoskoop van China voorlopig voor wat hij
is. De komende aspecten in de komende 12 maanden
zullen verder moeten aangeven in hoeverre de horoskoop loopt en of de aannames bij de correctie ervan
juist waren geweest. Die aannames en de correctiepunten kunt u uitgebreid lezen op mijn website, onderdeel
“horoskoopbesprekingen” (28-10-2008) ■
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maar vele Latijnse astrologen waren zwaar onder de
indruk van wat de Grieken presteerden. Zo ook Julius
Firmicus Maternus.
Zo verscheen rond het jaar 330 na Chr. de Matheseos,
een groot werk in 8 boeken over de astrologie. Dit werk
was, evenals de Tetrabiblos van Ptolemeus, erg geliefd.
Het oorspronkelijke manuscript bestaat niet meer, maar
van Boek-1, 3 en (deel van) 4, zijn manuscripten gevonden uit de 11e eeuw. Van Boek-4 (restant), 5 en 7
zijn manuscripten gevonden die stammen uit de 15e en
16e eeuw. In het jaar 1497 verscheen in Venetië de
eerste versie en in het jaar 1894 werd de eerste helft
van de Matheseos uitgegeven door Sittl. In 1913 verscheen de komplete tekst en deze werd in 1958 herdrukt.

Nieuwe astrologieboeken:
de Matheseos Libri VIII van
Julius Firmicus Maternus.

Deze keer wil ik weer een klassiek astrologieboek onder de aandacht brengen. Bijna niemand kent het, want
de hele oude boeken uit de Griekse of Latijnse periode
werden praktische allemaal overschaduwd door de
Tetrabiblos van Ptolemeus.
Het boek dat nu onder de aandacht staat, wordt door de
volgende gegevens gekenmerkt:
Titel: Ancient Astrology, Theory and Practice –
MATHESEOS LIBRI VIII.
Auteur: Julius Firmicus Maternus
Vertaler: Jean Rhys Bram
Uitgeverij: Astrology Classics, the publication division of the Astrology Center of America., 2005
Engelstalig boek met 3372 bladzijden.
ISBN: 1933303107
Prijsindicatie : 25 euro

In 1975 heeft prof. Jean Rhys Bram de Mathesos opnieuw vertaald en voorzien van vele voetnoten en referenties. Bram is echter geen astroloog en hier en daar
zijn dan ook fouten gemaakt die de tekst af en toe onlogisch doen overkomen. Het feit echter dat dit geweldige boek kompleet is vertaald in de Engelse taal en
dus voor vrijwel iedereen toegankelijk is, is een grote
mijlpaal geweest voor de astrologische wereld.
Pas nu krijgen wij meer inzicht in het astrologische
denken uit de klassieke tijd, een denken dat lange tijd
verborgen is gebleven, omdat de Tetrabiblos met zijn
formele en onpersoonlijke stijl de astrologische literatuur tot aan de 16e eeuw heeft beïnvloed.
Niets ten nadele van de Tetrabiblos overigens, want ik
vind het een fantastisch boek en het geeft meer uitleg
over de astrologie dan welk ander boek dan ook, hetgeen door velen nog niet goed wordt begrepen. Maar
de immense populariteit van Ptolemeus heeft er helaas
toe bijgedragen dat andere klassieke schrijvers redelijk
onbekend bleven.

Julius Firmicus Maternus kwam uit Sicilië volgens
eigen zeggen. Hij was een vooraanstaand en gerespecteerd Latijnse schrijver die oorspronkelijk als advokaat
door het leven wilde gaan. Na vele bedreigingen en
onaangenaamheden tijdens dit advokatenwerk – hij
verdedigde voornamelijk de armeren tegen de overheersing van de rijke clans – ging hij zich richten op
studie en op schrijven.
Hij leerde op een bepaald moment de consul Lollianus
Mavoritius kennen aan wie hij deze boeken heeft gericht. Maternus en Mavoritius spraken samen over filosofie, astronomie en astrologie. Over het laatste wist
Mavoritius niet zo veel en waarschijnlijk heeft hij aan
Maternus gevraagd hier een en ander over te schrijven,
wat uitmondde – na jarenlange intensieve aanmoediging van Mavoritius’ kant – in dit meesterlijke klassieke werk, de “Matheseos Libri Octo”, ofwel de acht
boeken over de astrologie, geschreven in de Latijnse
taal.

Welnu, dan volgt hier een astrologisch kijkje in dit
mooie werk van Maternus.
Het eerste boek is een introductie tot de astrologie en
is geschreven in een verdedigende stijl tegen de aanvallen op de astrologie. De schrijfstijl is persoonlijk en het
leest makkelijk, maar Maternus bedient zich ook van
een grote retoriek die wij natuurlijk mogen verwachten
van een ex-advokaat.
In Boek-2 belooft Maternus datgene mede te delen wat
de Babyloniërs en de Egyptenaren hebben overgeleverd
op het gebied van o.a. de antiscia, de zogenaamde spiegelpunten. Hij geeft daarvan een uitvoerig voorbeeld
aan de hand van een horoskoopfiguur. Echter Maternus
begint met het uitleggen van de astrologische essenties,
zoals de 12 tekens, de Zon, Maan en de vijf planeten.
Ook verklaart hij welke twee tekens steeds door de 5
planeten worden beheerst. Daarna geeft Maternus de
exaltaties van de planeten aan en ook noemt hij de spe-

Boeken over astrologie in het Latijn waren vrij zeldzaam. Het overgrote deel was geschreven in het Grieks,
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uitwerking wel degelijk beïnvloeden. Zo kan de plaatsing van de Maan in het 8e huis wel degelijk een groot
fortuin aangeven, maar alleen in een nachthoroskoop
waarbij zij – staande in haar eigen teken of in dat van
Venus of Jupiter - goed geaspecteerd wordt door Jupiter, om slechts een voorbeeld te noemen.

cifieke graden waarin deze exaltaties, ook wel verhogingen genoemd, optreden.
Dan komen de decanaten in Babylonische volgorde aan
bod. Dit is vrij uniek, want er zijn weinig moderne
astrologische schrijvers die de decanaten vermelden
zoals die door de Babyloniërs werden ingedeeld. Elk
decanaat kan weer worden ingedeeld in drie zgn. “liturgi” en elke “liturgos” kan weer verder worden ingedeeld in kleinere gebiedjes die allemaal een specifieke
werking hebben, waarop Maternus hier niet verder in
gaat.
Ook worden de “terms” vermeld, ofwel de “oria” zoals
de Grieken dit noemden. In de Tetrabiblos worden de
terms ook vermeld door Ptolemeus, maar deze keurt de
Egyptische terms af en introduceert zijn eigen terms,
die daarna eeuwenlang klakkeloos zijn overgenomen
en die zelfs hedentendage nog worden gebruikt, met
name in de uurhoekastrologie.
De “terms”zijn een fascinerend onderdeel van de zogenaamde “essentiële waardigheden” van de planeten.
Als een planeet in een van zijn eigen “terms” staat,
zelfs in een vijandig teken, dan is het alsof hij in zijn
eigen huis staat, volgens Maternus.

Maternus is heel erg duidelijk in zijn uitleg. In feite
beschrijft hij in dit boek de oer-essentie van het astrologisch denken en geeft hij al aan dat de planeten in
speciale situaties juist anders werken dan normaliter
verwacht mag worden.
Als men het hele boek heeft gelezen, dan wordt het
steeds duidelijker – en dit leest men vrijwel nergens
anders – dat planeten hun uitwerking veranderen naarmate ze dag- of nachtplaneet zijn en ze op het goede of
foute moment aan de hemel staan. Ptolemeus beschrijft
het ook, maar dan erg kort, maar Maternus geeft er
meer aandacht aan. Ook aspecten die de planeten maken krijgen een andere werking naarmate zij dag- of
nachtplaneet zijn en toe- of afnemend zijn, zaken die
men in de moderne literatuur totaal niet aantreft.
Hierna volgen enkele paragrafen over planetaire perioden en de levenslengte, waaraan ik hier niet veel aandacht wil besteden.
Als laatste komen de reeds vermelde “antiscia” aan de
orde, de “spiegelpunten” rond de as 0° Kreeft – 0°
Steenbok. Zo zendt het teken Tweelingen antiscia uit
naar het teken Kreeft; Stier naar Leeuw; Ram naar
Maagd, enz..
De 1e graad Tweelingen zendt een “antiscium” uit naar
de 29e graad Kreeft; de 29e graad Stier naar de 1e graad
Leeuw en zo verder. Met diverse horoskoopfiguren van
Albinus wordt de toepassing van antiscia door Maternus uitgelegd. Antiscia worden in de hedendaagse astrologie nauwelijks meer gebruikt, echter in de uurhoek
astrologie zijn ze nog volop in gebruik.

Na de terms wordt verklaard welke planeten dag- en
nachtplaneten zijn en op welk moment zij het beste aan
de hemel kunnen staan.
Nauw verwant aan dag- en nachtplaneten zijn de indelingen naar oriëntaal en occidentaal, al naar gelang de
positie van de planeten ten opzichte van de Zon. Ook
vermeldt Maternus vanaf welke afstand in graden de
planeten oriëntaal of occidentaal zijn.
Een eigenschap van planeten die in de klassieke astrologie een heel voorname plaats innam, zijn de zgn.
“dodecatemoria”. Deze worden berekend door de positie van een planeet met 12 te vermenigvuldigen en het
resultaat tenslotte op te tellen bij de oorspronkelijke
plaats. Maternus geeft ook enkele voorbeelden hiervan
en hij hecht groot belang aan de eigenschappen van de
berekende dodecatemoria.

Het laatste hoofdstuk van Boek-2 bevat vele aanwijzingen, maar ook waarschuwingen voor de aspirant astroloog. Na deze uitgebreide beschouwing van Boek-2 zal
ik wat sneller door de overige boeken gaan, tenslotte
bevatten de boeken zoveel informatie dat men ze steeds
moet lezen en herlezen om de zaken goed tot zich te
laten doordringen.

Hierna geeft Maternus een duidelijk beeld van de huizen van de horoskoop en hij begint nadrukkelijk met de
belangrijkste huizen: de cardinale huizen. Hierna noemt
hij de 4 gunstige huizen (3e, 9e, 5e en 11e), omdat deze
een sextiel of een driehoek maken met de Ascendant.
De overige huizen zijn zwak en ongunstig, want ze
maken geen aspect met de Ascendant, dat zijn dan het
2e, 8e, 6e en 12e huis. Ook worden de Latijnse en Griekse namen voor alle huizen gegeven. Vervolgens neemt
Maternus een voor een de huizen door en noemt de
onderwerpen waarmee ze zijn verbonden. En-passant
noemt Maternus ook de planeten die in deze huizen in
hun “joy” staan, ofwel daar “verheugd” staan. Deze
begrippen komt men in de moderne astrologie niet
meer tegen, maar zijn wel degelijk van groot belang en
de plaatsing van planeten in een bepaald huis kan de

Boek-3 begint met een zeer interessante uiteenzetting
over de “geboorte van de wereld”, het “Thema Mundi”. Maternus zegt hierin dat de grootheden Petosiris
en Nechepso (van wie het meeste van de astrologische
leer afkomstig zou zijn: JL) deze leer hebben overgeleverd aan de astrologen van die tijd, waarvan Maternus
er dus één is.
Petosiris en Nechepso zouden deze informatie weer
hebben doorgekregen van Aesculapius en Hanubius
en deze zouden het weer van de bijna almachtige Hermes Trismegistos hebben ontvangen.
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leerboeken. Ook de zogenaamde oude, goede leerboeken, zoals Gorter, Parker, Leo, Carter,Heindel, enz.
behandelen deze zaken niet. Op enig moment in de
geschiedenis zijn al die dingen verloren gegaan en waar
de oorzaak ligt, is moeilijk aan te geven. Bij de bestudering van de uurhoekastrologie komt men veel van die
oude klassieke beginselen nog wel tegen, zoals het
gebruik van “term”, “decanaten”, “tripliciteitsheersers”,
“antiscia” en zo meer, maar in de gewone geboorteastrologie is dit allemaal niet meer bekend. Het is
daarom goed dat die oude klassieke boeken van de
Grieken en de Romeinen langzamerhand worden vertaald, zodat wij weer opnieuw kennis kunnen nemen
van leerstellingen die honderden, wellicht duizenden
jaren lang toegepast werden.

En dit is weer uniek in het werk van Maternus dat vrijwel nergens anders te lezen is. Ook de Tetrabiblos
geeft nergens referenties. Wie waren Ptolemeus’ bronnen? Niemand weet het.
Maternus doet dat wel. Hij geeft ook toe de informatie
van o.a. Dorotheus van Sidon te hebben gebruikt en hij
noemt ook andere eerdere grote astrologen uit met name de Griekse tijd.
Het Thema Mundi ziet er als volgt uit:

In Boek-4 begint Maternus te vertellen over zijn bijzonder nare ervaringen als advocaat voor de minder
bedeelden, waarna hij vervolgt met de uiteenzettingen
van alle verschillende fasen van de Maan, de aspecten
van de Maan en het krachtenspel met de andere planeten. Ook dit is weer een bijzonder uitgebreide uiteenzetting die men eigenlijk nergens anders tegenkomt.
De klassieke planeten bezetten allemaal hun eigen teken en wel op de 15e graad De Ascendant van het “universum” staat op 15 graden Kreeft en de Maan staat
dus pal op de Ascendant.
Hiermee hebben de Ouden willen aangeven dat het lot
van de gewone mens overeenkomstig is met de geboorte van het universum en met de krachten en de invloeden van de planeten in de huizen in deze horoskoop.

Zeer interesaant is ook te weten dat er diverse Pars’en
zijn. Het Pars Fortuna wordt tegenwoordig slechts op
één manier berekend en wel als: “ASC + Maan – Zon”
volgens de nalatenschap van Ptolemeus. Maar de Ouden vóór Ptolemeus hadden hier andere ideeën over. Er
is namelijk verschil in een dag- en een nachtgeboorte
en voor elke soort is er een aparte berekening. Maar
behalve het Pars Fortuna is er ook een “Pars Spirita”
die met de omkering van Zon en Maan word berekend.
Het huis waarin het Pars Fortuna staat, werd door de
Ouden als een soort Ascendant beschouwd. Het daarop
volgende huis was dan het “tweede huis” van het Pars
en zo verder met de andere huizen. De plaatsing van de
Zon en de Maan in die zgn. Pars-huizen was van het
allergrootste belang en ook dit wordt behandeld in
boek-4 van de Matheseos.

Zo is Saturnus verbonden met de Maan door de oppositie, beide in vrouwelijke tekens. Maar als Saturnus naar
het teken Waterman gaat, ook zijn “huis”, dan staat hij
verbonden met de Zon door oppositie, beide in mannelijke tekens. Zo is Jupiter door een driehoek verbonden
met de Zon, maar als Jupiter in zijn andere “huis” Vissen staat, dan is hij verbonden met de Maan door een
driehoek uit Vissen-Kreeft. Zo gaat Maternus verder in
zijn uiteenzettingen en dit is zeer leerzaam.

Verder komen we nog een interessante passage tegen
over de heerser van de horoskoop, waarvoor diverse
mogelijkheden worden aangegeven. Juist in dat onderdeel staan weer geweldige zaken om goed nota van te
nemen en deze werpen weer een geheel ander licht op
de werking van de planeten, ook dat komen wij in geen
ander boek tegen.

Vervolgens wordt voor alle planeten de invloed besproken die ze hebben indien ze geplaatst zijn in de
hoekhuizen, indien ze een dag- of een nachtplaneet zijn
en hoe ze in verbinding staan met enkele andere planeten. Hier komen ontzettend veel details bij kijken en
deze zijn gewoonweg niet te onthouden. Men moet er
op een bepaalde manier mee omgaan, de centrale thema’s opschrijven en proberen om zo een lijn te ontdekken. Ook zijn bepaalde invloeden beschreven in de
tijdgeest van Maternus die nu op bepaalde vlakken
belachelijk zou overkomen. Ze moeten dus genuanceerd worden.
Ik denk dat een zorgvuldige uitwerking van al die mogelijkheden tot een wezenlijk andere interpretatie leidt
dan wij nu gewend zijn te doen vanuit de moderne

Een interessante paragraaf over lege- en volle graden
binnen elk decanaat is uiterst interessant. Ook hier
verwijst Maternus weer met het grootste respect naar
de astrologen uit de Oudheid. Met name Nechepso
krijgt alle eer voor zijn werk als Keizer van het oude
Egypte, als astroloog en als arts. Hij wist blijkbaar als
geen ander welke uitwerking specifieke graden hadden
binnen een bepaald decanaat en kon op basis daarvan
de zieken genezen. Maternus adviseert om goed te kij-
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die een specifieke betekenis hebben. Maternus lijkt in
oneindigheid al deze feiten op te sommen en het is erg
moeilijk om al deze zaken goed op een rij te krijgen.
Het domweg onthouden ervan werkt niet: men moet
bepaalde patronen herkennen en van hieruit verder
gaan redeneren.

ken in de horoskoop naar de Ascendant, het MC, het
Pars Fortuna, de heerser en de beroepsaanduider en te
zien of deze in volle of in lege graden staan. Al staat
een planeet nog zo goed qua teken of huis, in een lege
graad kan hij toch niet nakomen wat hij belooft, maar
in een volle graad legt hij een sterk stempel op de zaken die hij aanduidt. Daarna geeft Maternus per teken
aan welke graden vol of leeg zijn. Wat de exacte betekenis ervan is, geeft Maternus niet aan, hij refereert
alleen aan de kennis die Petosiris ervan had, maar die
deze niet aan iedereen wilde prijsgeven.

Boek-7 behandelt een hele waslijst aan onderwerpen en
Maternus geeft daarbij welke planeten in welke erbindingen daarvoor verantwoordelijk zijn. Zo komen o.a.
aan de orde: doodgeboren kinderen, tweelingen, beroep,slavernij, reizen, de dood, ziekten en nog veel
meer. Ook hier weer ontzettend veel details die men
niet zomaar uit het hoofd moet leren. Dat zou zowiezo
niet lukken, maar men kan beter de rode draad proberen te ontdekken.

In Boek-5 bespreekt Maternus de kracht van de tekens
van de zodiak wanneer zij op de hoekhuizen staan. Hij
laat de tekens Ram tot en met Vissen op de Ascendant
staan en bespreekt het effect voor elk van de vier hoekhuizen, onafhankelijk van de planeet die er eventueel
wel of niet in staat. In deze analyse steekt veel meer
dan menigeen vermoedt en het is de moeite waard om
dit goed te bestuderen.
De schrijver vervolgt met de invloed van de Ascendant
wanneer deze staat in de “terms” van de planeten. Het
begrip terms werd al eerder kort besproken. Er is vrijwel geen moderne astroloog die nog met de “terms”
werkt voor geboortehoroskopen. In de uurhoek astrologie worden terms echter nog zeer veelvuldig gebruikt
en met veel succes overigens. Waarom het gebruik
ervan bij geboortehoroskopen is verdwenen, is een
groot raadsel, maar hier krijgt u een nieuwe kennismaking met de werking ervan.

In Boek-8 komt tenslotte de reeds eerder beloofde “Sphaera Barbarica” aan de orde: de theorie van de Chaldeërs, zoals Maternus dit noemt. Hij begint met de
uitleg van de “90e graad”. Dit is de graad die men verkrijgt als men 90 graden optelt bij de graad van de Ascendant en bij de Maan.
Hierna gaat Maternus verder met de tekens die elkaar
“zien” en “horen”, allemaal begrippen die de moderne
astroloog compleet ontgaan zij, omdat dit niet meer in
de tekstboeken te vinden is.
Dan volgt een stuk over de werking van de Vaste Sterren en constellaties in elk teken, zeer interessant, omdat
dit is beschreven in samenhang met het rijzen en ondergaan van de constellaties.
Tot slot volgt de “Myriogenesis”, waarbij elke afzonderlijke graad op de Ascendant kort wordt verklaard.
Dit is afgeleid van de werkelijke Myriogenesis, waarbij
zelfs elke boogminuut een eigen betekenis heeft gekregen. Deze “echte” Myriogenesis is helaas verloren
gegaan, maar maakte deel uit van de Chaldeeuwse leer.

Dan volgt de uitwerking van de (klassieke) planeten in
alle tekens, maar door het ontbreken van het oorspronkelijke manuscript is de invloed van Zon, Venus en
Mars komen te vervallen. Tot slot geeft Maternus in
vol detail de zaken waarop gelet moet worden in elke
horoskoop. Hij is hierin zó duidelijk en concreet dat
iedereen dit moet kunnen begrijpen hoe moeilijk het
combineren van al die factoren ook is.

Conclusie
De Matheseos is een fantastisch boek dat ontzettend
veel details weergeeft van het oude klassieke astrologische denken in de Griekse en Romeinse tijd. Men raakt
er niet op uitgelezen en het is ook onmogelijk om dit
boek in één keer uit te lezen, er staan té veel details in.

Boek-6 gaat hoofdzakelijk over de invloed van de huizen van de horoskoop. Zijn inleiding geeft nog eens
duidelijk weer welke factoren er allemaal meespelen en
wat de kracht is van de hoekhuizen, de tussengelegen
huizen en de vallende huizen.

Naast de Pentateuch van Dorotheos van Sidon en de
Tetrabiblos van Ptolemeus is dit boek tevens een grote
schatkamer van kennis van de Ouden en voor iedereen
een naslag- en studieboek van levenslange duur.

Van alle planeten wordt de invloed besproken wanneer
zij in aspect met elkaar zijn. Ook dit levert weer een
stortvloed aan gegevens op die onmogelijk zijn te onthouden. Ook hier men men proberen een rode draad te
ontdekken, waarop men zelf verder kan borduren.
Dan volgt een grote opsomming van betekenissen
wanneer de planeten met elkaar in driehoek, vierkant,
oppositie en conjunctie zijn. Ook hier weer een stortvloed van feiten die men goed moet rangschikken.

Het enige “nadeel”: u moet wel de Engelse taal machtig
zijn, want het is niet in andere talen verkrijgbaar.
(03-11-2008) ■
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Dan volgt een grote opsomming van constellaties, typische configuraties van planeten in huizen of met elkaar
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Uurhoek Astrologie:
De orbs van de planeten

In deze aflevering over uurhoekastrologie wil ik het
onderwerp van de orbs aansnijden, een zeer interessant
onderwerp aangezien de orbs altijd een groot onderwerp van discussie zijn, met name bij de “gewone”
geboorteastrologie. In de klassieke astrologie zijn het
altijd de planeten die een zekere orb hebben gehad en
nooit de aspecten. Dat ook de aspecten tussen planeten
op een bepaald moment een “orb” kregen toegemeten,
is te danken cq. te wijten geweest aan Alan Leo, de
grote Engelse astroloog die er in het begin van de 20e
eeuw alles aan heeft gedaan om de astrologie weer in
de belangstelling te brengen. Dat is hem zeer zeker
gelukt want zijn vele boeken werden zeer goed ontvangen en ook tegenwoordig worden zijn boeken nog
steeds herdrukt, zo groot is de belangstelling er nog
voor.
Het gebruik van de mineure aspecten door Alan Leo en
vele anderen bracht ook problemen met zich mee, want
als twee planeten in een halfvierkant met elkaar stonden met een afstand van 40 graden ertussen, dan zou
het evengoed kunnen zijn dat ze halfsextiel stonden (30
graden) met een orb van 10 graden, zeker als het Zon
en Maan betroffen, want hun orbs waren altijd erg
ruim. Ook met andere aspecten waren er dezelfde problemen, zoals de 120, 135 en 150 graden aspecten die
elkaar allemaal overlappen met de ruime orbs van de
planeten. Het was voornamelijk Alan Leo die orbs ging
vaststellen voor aspecten en zijn voorstellen werden
direct overgenomen door de astrologische wereld en zo
weten wij niet beter dan dat er voor een sextiel bijv. 6
graden orb wordt gehanteerd of voor een vierkant 6 tot
8 graden en voor een halfsextiel slechts 2 graden. Dit
zijn ook weer benaderingen, want daarna begonnen er
al weer varianten te komen op de orbs van aspecten.

De vrager wordt voorgesteld door de Ascendant op
27.18 Tweelingen met Mercurius als significator. De
Maan is mede-significator voor de vrager.
Het gaat om een samenwerkings-vraagstuk, waarbij het
7e huis de andere partij (de dame dus) voorstelt. Hiervan is Jupiter de significator, want u weet…. bij de
uurhoekastrologie wordt gewerkt met de klassieke planeten met klassieke heerserschappen.
Een eerste aanwijzing voor het doorgaan van de samenwerking is een Ptolemeïsch aspect tussen Mercurius en Jupiter, in welke volgorde maakt niet uit. Hier is
dat dus een sextiel tussen Mercurius op 10.33 Weegschaal en Jupiter op 29.06 Leeuw. Mercurius loopt
sneller dan Jupiter en zal ooit het sextiel aspect vol
maken. Toch is dit aspect niet geldig, want de afstand
tussen de significators is 18°33’ en dat is teveel natuurlijk.
We kijken ook naar de Maan als medesignificator, want
die kan ook de samenwerking tot stand brengen door
een Ptolemeïsch aspect met Jupiter. Dit aspect is echter
een vierkant van 10.00 Schorpioen naar 29.06 Leeuw
en ook hier is de orb veel te groot. Er kwam uiteindelijk geen samenwerking tussen beiden tot stand.

Maar in de uurhoekastrologie treffen wij nog steeds een
zeer grote overeenstemming aan met betrekking tot de
orbs van de planeten. Hier hebben aspecten GEEN
orb, het is uitsluitend de planeet die een orb heeft. Ik
zal met enkele voorbeelden aangeven wanneer aspecten
in een uurhoek geldig zijn en wanneer niet. Wij weten
al uit de voorgaande twee artikelen dat een “zaak”
doorgaat als er o.a. een conjunctie of een aspect met de
twee significators plaatsvindt. Hierbij zijn de aspecten
vierkant en oppositie speciale gevallen en moet er meer
bij komen kijken als ook bij deze aspecten de “zaak”
doorgaat.
Het onderstaande voorbeeld heb ik overgenomen uit
het boek “Horary Astrology” van Derek Appleby dat
in 1985 verscheen. Datum: 24-9-1979 om 21:24 uur
GMT te Londen. Derek was bezig met een astrologisch
project en hij kende een vrouwelijke collega-astroloog
aan wie hij een voorstel deed tot samenwerking. Nadat
hij het voorstel gedaan had, vroeg hij zichzelf af hoe dit
allemaal verder zou lopen. Onderstaande horoskoop is
de uurhoek.

In beide gevallen zijn de orbs te groot voor een geldig
aspect. Maar hoeveel is te groot? Hiervoor zijn in het
verre verleden al regels opgesteld en die regels zijn
binnen redelijke grenzen blijven bestaan door de eeuwen heen.
Maar eerst wil ik u het begrip orb van een planeet nog
eens duidelijk maken. Een planeet is een “levende”
entiteit binnen de astrologie, net zoals de Zon en de
Maan en de Vaste Sterren. Al deze hemellichamen
hebben een “sfeer” om zich heen die naar alle richtingen uitstraalt. Deze “sfeer”, vergelijk het met een “aura” komt overeen met de invloeds-ruimte die de planeet
heeft. Hieronder geef ik u het voorbeeld van de Zon.
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In de 16e en 17e eeuw waarin een grote herleving van
de uurhoekastrologie zijn intrede deed, hebben de volgende auteurs diverse orbs vastgesteld voor de planeten:
Planeet
Zon
Maan
Mercurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus

De zwarte stip in het midden stelt de Zon voor, dus de
werkelijke fysieke schijf van de Zon. De diameter van
de Zon bedraagt ca. 32 boogminuten. De echte kern
van de Zon bevindt zich helemaal in het midden van de
zwarte stip.
Nu is de orb van de Zon het gehele gele gebied in de
tekening en de orb strekt zich in alle richtingen uit en is
dus niet alleen beperkt tot de lengte-richting op de
ecliptica (dus in de bewegingsrichting van de Zon),
maar ook in de “breedte”.

William Simmonite geeft in “Horary Astrology” (1849)
en Erwin Raphael in “Raphael’s Horary Astrology”
(1893) de volgende orbs:
Planeet
Zon
Maan
Mercurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus

Zo werd Mercurius zichtbaar nadat de Zon 11 graden
onder de horizon stond en hiermee werd Mercurius een
orb van 7 graden toebedacht (want 18 – 11 = 7) en zo
verder voor de andere planeten.
Op deze manier kregen de Zon, de planeten en de Maan
allemaal hun eigen orb. Maar die orb is slechts de
invloedssfeer van die ene planeet alleen.
Zo noemt de Arabiër Al Biruni in de 11e eeuw in zijn
werk “The Book of Instruction in the Elements of the
Art of Astrology” de volgende orbs:
Mars
Jupiter
Saturnus

Simmonite
15
15
7
7
7
9
9

Raphael
17
12
8
8
8
10
8

De hele horde uurhoekastrologen uit de 20e eeuw, en
dat zijn er heel wat, volgt over het algemeen de orbs
van William Lilly, omdat zijn boeken “Christian
Astrology” duidelijk en menselijk geschreven zijn en
de voorbeelden die daarin gegeven worden, tot veler
verbeelding spraken.
Voor de Zon wordt over het algemeen een orb van 17°
gehanteerd, omdat in vrijwel de gehele literatuur te
vinden is dat planeten “verbrand” raken als zij binnen
de 8°30’ afstand komen van de Zon en zich “onder de
zonnestralen” bevinden als ze binnen de 17° afstand
komen tot de Zon.
De meest gangbare lijst van orbs ziet er dan als volgt
uit:

Nadat de Zon voldoende ver onder de horizon was
verdwenen, werden de eerste zwakke sterren van de 6e
magnitude zichtbaar. Volgens de Ouden was die
afstand 15 graden en volgens Jean-Baptiste Morin was
die afstand 18 graden. Andere astrologen in die 1100
jaar varieerden tussen 18 en 15 graden.

15°
12°
7°
7°

Lilly (1647)
17 en 15
12.30 en 12
7.30 en 7
8 en 7
7.30 en 7
12 en 9
10 en 9

William Lilly geeft in “Christian Astrology” voor elke
planeet twee orbs en schrijft hierover: “…I sometimes
use the one and sometimes the other, as my memory
best remembers them, and this without error..”

Hoe is nu de orb bepaald? De Ouden noemden al een
orb van 15 graden (Firmicus Maternus, 330 n Chr.,
Matheseos, Boek-2). Hiertoe kwamen zij door in de
buurt van de Zon te kijken welke hemellichamen voor
het eerst zichtbaar werden nadat de Zon was
ondergegaan.

Zon
Maan
Mercurius
Venus

Dariot (1598)
15
12
7
7
8
9
9

Zon
Maan
Mercurius
Venus

17°
12°30’
7°
7°

Mars
Jupiter
Saturnus

8°
9°
9°

Wanneer twee planeten met elkaar een conjunctie of
een aspect vormen, dan is hun gazmenlijke orb gelijk
aan de helft van de som van hun eigen orb.
Dus Zon driehoek Maan in een uurhoek is een werkbaar aspect indien Zon en Maan een afstand hebben

8°
9°
9°
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van maximaal (17° + 12°30’) / 2 = 14° 45’. Maar Venus sextiel Mercurius in een uurhoek is uitsluitend
geldig indien beide planeten op een maximale afstand
staan van (7 + 7) / 2 = 7 graden.
Hoe werken nu deze orbs in de praktijk? In ons bovenstaand voorbeeld van de astrologische samenwerking
waren de significators resp. Mercurius en Jupiter. De
gezamenlijke orb bedraagt 7 + 9 = 16 / 2 = 8 graden.
Wanneer in de horoskoop Mercurius en Jupiter zich
binnen de gezamenlijke orb-afstand bevinden en
bovendien Mercurius een ingaand aspect maakt met
Jupiter (want een ingaand aspect geeft aan wat er nog
te komen staat; een uitgaand aspect geeft aan wat er al
geweest is), DAN PAS gaat de zaak door. In ons voorbeeld bedraagt de afstand 18°33’ en dat is natuurlijk
véél te veel.
Het andere alternatief van Maan vierkant Jupiter zou de
volgende gezamenlijke orb geven: 12°30’ + 9° =
21°30’ / 2 = 10° 45’.
Als dus Maan en Jupiter zich binnen die 10° 45’ zouden bevinden en de Maan zou een ingaand vierkant
maken met Jupiter, dan zou de zaak alsnog door kunnen gaan, wel na veel moeilijkheden en verschil van
standpunten, maar het zou eventueel kunnen. Echter in
ons voorbeeld bedraagt de afstand 19° 6’ en ook dat is
véél te veel.

Maar…. voordat de Zon dit aspect maakt, moet hij
eerst van 21.07 Weegschaal naar 4.45 Schorpioen toe
en die afstand bedraagt 13°38’.
De maximale afstand tussen Zon en Saturnus mag zijn:
(17 + 9) / 2 = 13 graden.
Hierbij heb ik nog 17° aangehouden voor de Zon, terwijl in de meeste gevallen 15° wordt gehanteerd.
Zelfs al zou voor Saturnus 10° orb worden gebruikt
(wat men af en toe ook aantreft), dan nog zou de
maximale orb zijn: (17 + 10) / 2 = 13°30’.
De afstand in de horoskoop bedraagt 13°38’ en is dus
teveel en daarmee gaat de zaak niet door!
Kijkt men nog even naar de Maan als co-significator,
dan is daar geen Ptolemeïsch aspect te zien. Ook hier
luidt het oordeel: “Nee, er komt geen trouwerij”.

Het vaststellen van de gezamenlijke orb van twee planeten die een ingaand aspect met elkaar maken, heeft
uitsluitend het doel om vast te stellen of het aspect
geldig is of niet. Vervolgens gaat men daarna bekijken
hoe lang het duurt voordat het aspect werkelijk gemaakt wordt.
Ik geef hieronder nog een extra voorbeeld van deze
theorie. Ook dit voorbeeld komt uit het boek van Derek
Appleby en de vraag is hier: “Zal ik met die andere
persoon trouwen?” Gegevens: 14 oktober 1973 om
14:43 GMT; 50.27N; 3.33W. De horoskoop vindt u
hiernaast afgebeeld.

Let op!
Men moet niet de vergissing maken om in de horoskoop het aspect Saturnus vierkant Zon te nemen tussen
4.45 Kreeft en 21.07 Weegschaal, want de snelste planeet moet altijd het aspect maken. In dit geval zou deze
orb zowiezo te groot zijn (16°22’).
Buiten het feit dat Zon en Saturnus geen aspect maken
binnen de toegestane maximale orb, zijn er nog diverse
factoren die het gehele oordeel nagatief doen uitpakken, zoals het feit dat de Maan “belegerd” staat tussen
beide malefics Mars en Saturnus; de Zon staat in “vernietiging” en Saturnus “in val”, allemaal factoren die
sterk verzwakkend werken op de significatoren en
waardoor het niet wil lukken.
Het vervolg van het verhaal is dat beide partijen inderdaad niet trouwden en dat de relatie langzamerhand
uitdoofde. (10-11-2008) ■

De vraagsteller wordt door de Waterman Ascendant
aangegeven, waarvan Saturnus de heerser is! Nogmaals
in de uurhoekhoroskoop werkt men met de klassieke
heersers. De persoon met wie de vraagsteller wil trouwen wordt voorgesteld door het teken Leeuw op het 7e
huis (de evt. toekomstige partner) waarvan de Zon de
heerser is. Het gaat er nu om of Saturnus en de Zon met
elkaar een Ptolemeïsch aspect maken, waarbij de Zon
de snelslopende planeet is. In de uurhoek zelf maken
Zon en Saturnus geen aspect, maar de Zon loopt sneller
dan Saturnus en wanneer de Zon in het teken Schorpioen is aangekomen, zal hij een driehoek maken met
Saturnus, waardoor de trouwerij doorgaat.
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Tips en trucs voor het astrologisch programma Newcomb Versie-3.

Af en toe worden er vragen gesteld over het gebruik
van de grafische overzichten in het programma Newcomb (versie-3). Het lijkt mij een goede gelegenheid
hier eens nader bij stil te staan, ondanks dat er in de
totale handleiding van 120 bladzijden voldoende aandacht aan is besteed. Ik wilde het gebruik ervan toelichten met een aantal voorbeelden uit de recente praktijk.

Ik laat 30 jaar berekenen voor een mooi overzicht. Het
programma is daar even mee bezig, want het berekent
ook alle progressies op datum voor die 30 jaar, resulterend in een 40 bladzijden tellen rapport, maar dat doet
hier niet te zake.
Hierna ga ik naar het onderdeel grafieken / progressieve standen:

Een cliënt zat/zit met een groot vraagstuk. In zijn strijd
om rechtvaardigheid naar aanleiding van een medische
misser met zeer ernstige gevolgen wil deze cliënt het
bureau aanvechten dat heeft bemiddeld tussen hem en
de medische specialisten. Daarnaast lopen nog een
aantal andere kleinere “gevechten” met diverse personen en instanties, maar die worden op korte termijn tot
een beslissing geleid en doen hier even niet terzake.
De situatie uit de Radix:

In het scherm dat dan wordt gegeven, stel ik in dat ik
de progressieve Jupiter wil zien ten opzichte van de
radix Zon in een sextiel aspect.

Daarna klik ik op Toon en krijg ik het grafische overzicht:
De Zon staat in het 6e huis van “ziekten, zorgen en
problemen” in Waterman, de ruggewervel weeergevend, waar ooit een grote fout is gemaakt.
De progressieve Jupiter is hier heel symbolisch de
“rechtvaardigheid”, maar ook de rechtelijke procedures
aangevend in het teken Boogschutter, tevens de medisch specialisten aangevend.
Het aspect waar het om gaat is natuurlijk Jupiter sextiel
Zon, dat wanneer het vol is, voor de cliënt de ultieme
rechtvaardigheid aangeeft, maar ook schadevergoeding
aangeeft en die is behoorlijk. De vraag is dus, wanneer
loopt dit aspect vol? Ik dacht in eerste instantie met
Jupiters snelheid van anderhalve boogminuut en een
afstand van 5,5 boogminuut en kwestie van 4 jaar
maximaal. Als ik dat zo gezegd had, had ik mijn cliënt
onterecht gerust gesteld, want….
En hier komt de ontegenzeggelijke kracht van grafische
overzichten tevoorschijn. Hoe doet men dat?
Eerst geef ik op dat het programma de progressies moet
gaan berekenen voor een x-aantal jaren, zoals hier:

U ziet in deze grafiek de paarse kromme lijn die het
verloop van Jupiter aangeeft. Hij wordt retrograde!
Tevens ziet u de rechte gele lijn, die de radix Zon voorstelt. In uw computerscherm kunt u dat allemaal in het
groot zien uiteraard.
Maar omdat de situatie rond het retrogradepunt niet zo
duidelijk is, ga ik dit stuk uitvergroten en dit gaat als
volgt: ik klik met de muis op de “linkerboven hoek”
van mijn denkbeeldige rechthoek en sleep de muis naar
de “rechter onderkant” en laat dan los. Hieronder ziet u
wat ik met die beweging bedoel, die ik voor het gemak
met een rode rechthoek teken. De blauwe pijl geeft aan
hoe ik die rechthoek teken met de muis.
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Uiteraard komt het bij de horoskoop in kwestie aan op
een totale beoordeling van alle planeten, aspecten en
huizen, dat mag vanzelfsprekend zijn….
Een heel andere kwestie speelde in een ander consult,
waarbij een cliënt gedurende een zeer lange tijd een
relatie had (en nog steeds heeft), maar niet goed voor
zichzelf kon opkomen, en nog steeds niet, maar er komt
wel verandering in.

Bij loslaten, krijg ik het volgende beeld:

Het is nu duidelijk te zien dat het sextiel NET niet
wordt volgemaakt. Rond 2015 staat Jupiter op zijn
hoogste stand en loopt dan weer retrograde. Op de linker as kunt u de stand aflezen:

Dit is de situatie: Venus maakt een vierkant met de
Ascendant, maar beter is eigenlijk: Venus maakt een
inlopend vierkant met de Descendant. Hier werd de
cliënt bedrogen door haar echtgenoot.
Maar u ziet tevens de radix Venus staan op 19.54
Schorpioen retrograde en progressief na 50 jaar slechts
1 graad verder. Wat is er gebeurd die tijd?

De Zon staat op 302,002 graden en Jupiter komt maximaal tot 301,990 graden, een verschil van 0,012 graden
ofwel 43 boogseconden.
De vervelende conclusie voor de klant is dat hij zeer
hoogstwaarschijnlijk geen voldoening krijgt, maar hij
zit er wel héél dicht bij, maar net niet helemaal.

Alweer geeft men eerst de progressies op over een langere tijdsperiode, ca. 45 jaar. Daarna vraag ik de grafiek op voor progressieve Venus.

U kunt het grafiekje nog meer uitvergroten door nogmaals een rechthoek te trekken met de muis op een
specifiek gebied. Door daarna met RECHTS te klikken
en te slepen, kunt u de totale grafiek wat verplaatsen,
wat ik hieronder heb gedaan.

In de grafiek hierboven ziet u wat er is gebeurd. Bij
radix stond Venus retrograde en liep terug tot de laagste stand was bereikt in het jaar 1985 op 12° Schorpioen. Daarna gaat Venus langzaam aan weer direct lopen. Uit de grafiek ziet u dat het nog lange tijd duurt,
voordat Venus haar eigen radix-positie passeert. Dit is
van het grootste belang! Een retrograde planeet gaat
zich pas daadwerkelijk ontwikkelen, nadat hij zijn eigen radix positie is gepasseerd.

Nauwkeuriger kan het bijna niet en het is een ongelooflijk detail. Zelfs als maker van dit programma beleef ik
nog steeds erg veel plezier bij het gebruik ervan.
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Ik zal dat stukje grafiek weer uitvergroten, daartoe
selecteer ik weer een rechthoek met de muis door te
slepen van “linksboven” naar “rechtsonder”.

De uitvergroting van deze situatie geeft het volgende
beeld:
Het resultaat is dan:

Nadat Venus zijn eigen positie is gepasseerd, kan zij
haar eigen kracht ontwikkelen, maar eerst moet zij
minstens 1 graad van haar eigen positie zijn verwijderd,
eerst moet de “vuile ballast” worden weggewerkt. Het
is diezelfde 1 graad invloedssfeer dat een planeet zijn
werking begint te krijgen bij een naderend aspect en
diezelfde 1 graad verwijdering is nodig voor de planeet
om “schoon” te worden. Dit heb ik zeer vaak ondervonden bij diverse progressies van retrograde planeten
over hun eigen positie heen.
Het is in het jaar 2007 dat de cliënt ontdekte dat haar
man haar bedroog. Nu is Venus nooit meer dezelfde
Venus…Cliënt’s grote afhankelijkheid van alles en
iedereen inclusief haar echtgenoot en het onvermogen
om zich teweer te stellen, maakte van haar een beslisloos individu.
Het blauwe lijntje in bovenstaande figuur geeft ongeveer het punt aan dat Venus zich met 1 graad afstand
heeft verwijderd van haar eigen positie.

Het vierkant zelf met de Ascendant staat in de grafiek
zelf op het einde van kwartaal-1 2007, omdat de horoskoop wellicht nog 1 minuut afwijkt, want het werkelijke feit was enkele maanden later. Hier verwijdert Venus zich 3e kwartaal 2008 van de Ascendant met 1
graad, dat zal in werkelijkheid in 2009 zijn. Dan neemt
cliënt gevoelsmatig duidelijk afstand van de echtgenoot
(het vierkant wordt namelijk eigenlijk gemaakt met
cusp-7, want Venus loopt ingaand cusp-7).
Ook heeft u in het horoskoppje gezien dat Mars in de
Ascendant retrograde stond op 24.47 Leeuw. De snelheid van Mars is erg laag: 15 seconden per jaar, want
hij is nl. zojuist retrograde geworden. Ook dat kan
zichtbaar worden gemaakt.

Maar dat is niet het einde van het verhaal. Als u in de
horoskoop kijkt, dan zag u Venus een vierkant maken
met de Ascendant. Dit kunt u ook zichtbaar maken in
de grafiek. U selecteert de progressieve Venus, de radix
Ascendant en vervolgens 90° uitgaand.
Dit gebeurde in precies dezelfde periode en maakt heel
veel duidelijk.
Hopelijk heeft u met deze voorbeelden een beter beeld
gekregen van de functionaliteit van de grafieken van
progressieve posities in het programma Newcomb. Het
is geweldig hulpmiddel voor analyses van trends en
aspecten en geeft ontzettend veel inzicht in de bewegingen van de planeten in een horoskoop.
(18-11-2008). ■

Het resultaat ervan ziet u hierna in de grafiek De liggende rode lijn is de radix Ascendant. De progressieve
Venus heeft dezelfde vorm, alleen is bij de positie 90
graden opgeteld om het vierkant zichtbaar te maken.
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In de volgende figuur heb ik een planeet toegevoegd,
bijvoorbeeld Mars. Mars beweegt niet in de ecliptica
zoals de Zon, maar in een eigen baan die ook weer een
eigen hoek maakt met de ecliptica.

Astrologische begrippen van A tot Z

Een onderwerp dat regelmatige belangstelling heeft
binnen de astrologie is dat van Declinaties en Parallellen. In dit onderdeel van de Nieuwsbrief wil ik een
uitleg proberen te geven wat nu eigenlijk declinaties
zijn en hoe parallellen tot stand komen, zonder hiervan
een astrologische uitleg te geven, want dat is niet het
doel van deze rubriek.
Ik zal beginnen met het tonen van het schijnbare pad
van onze Zon. Het is natuurlijk de Aarde die om de
Zon heen beweegt in haar baan, maar vanuit de Aarde
gezien, en (bijna alle) astrologen bekijken alles vanuit
de Aarde is het net alsof de Zon zich in een baan om de
Aarde beweegt.

Er is een punt waar de planeet in zijn eigen baan het
pad van de Zon kruist. Dit punt wordt de planeetnode
genoemd en wordt aangegeven met “Ω”. Iedere planeet en ook de Maan heeft zo’n Node. Op het punt
waar de planeet boven de ecliptica stijgt, wordt dit de
“klimmende knoop” genoemd, ofwel “de kop”. Precies 180 gradenverder, dus aan de “andere kant” is er
ook zo’n punt, waar de planeet weer onder de ecliptica
zakt. Dat punt heet de “dalende knoop”, ofwel “de
staart”. Bij de Maan heet dit dan Drakenstaart, ofwel
Cauda.
In de figuur hierboven zien wij de rode planeet aan de
rechterkant staan. Hij is al een tijdje boven de ecliptica.
De declinatie van deze planeet wordt weer gemeten
vanaf de equator en is hier ook weer aangegeven met
“δ” en deze is hier dus Noord.
De andere rode planeet aan de linkerzijde staat onder
de equator en ook onder de ecliptica. Zijn declinatie is
Zuid, want declinaties worden per definitie vanaf de
equator gemeten. Merk op dat de linkerplaneet vrijwel
precies onder het snijpunt van ecliptica en equator
staat. In de efemeride zou deze planeet dan vrijwel op
nul graden Ram staan, want het snijpunt van ecliptica
en equator is het punt nul graden Ram. Zo kan het dus
gebeuren dat planeten op nul graden Ram staan en tóch
een declinatie ongelijk aan nul hebben. Dit komt natuurlijk doordat hun baan een hoek maakt met de ecliptica.
Tot zover de uitgangspunten van declinaties. Nu de
parallellen. Wanneer spreken wij van een parallel? Een
parallel komt voor als twee planeten met elkaar op een
gelijke Noordelijke- of Zuidelijke declinatie staan. Ik
zal dat weer toelichten met een plaatje.

In deze figuur is onze evenaar, equator getekend als
een rechte groene lijn. Maar omdat de Aarde schuin
staat onder een hoek van ca. 23° 27’ wordt het schijnbare pad van de Zon ook onder een hoek gezien. Dat
schijnbare pad wordt “ecliptica” genoemd. Het punt
waar de equator en de ecliptica elkaar kruisen, wordt de
Equinox genoemd, ofwel het punt nul graden Ram, het
beginpunt van de ecliptica. Alle planeetlengten en de
huizen uit onze horoskoop worden gemeten vanaf de
Equinox als beginpunt.
In bovenstaande figuur ziet u de Zon aan de rechterkant
staan met een zekere lengte in de ecliptica. De declinatie van de Zon is de afstand die de Zon heeft ten opzichte van de equator, hierboven aangegeven met “δ”.
Voor de Zon aan de rechterzijde is de declinatie Noord,
want de ecliptica gaat omhoog vanaf de equinox. De
Zon aan de linkerkant staat nog onder de equator en
daarom is de declinatie daar juist Zuid.
De maximale declinatie die de Zon kan halen is 23° 27’
Noord en die waarde is gelijk aan de hellingshoek van
de ecliptica. Dit wordt bereikt als de Zon precies op 0°
00’ 00” Kreeft staat. De hellingshoek is echter nooit
precies hetzelfde en fluctueert per dag met kleine
schommelingen. Over een langere periode van enkele
tientallen jaren fluctueert de hellingshoek met grotere
waarden, maar nog altijd rond de 1 of 2 boogminuten.
De minimale declinatie die de Zon kan halen is 23° 27’
Zuid en die waarde wordt bereikt als de Zon precies op
0°00’ 00” Steenbok staat.
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U ziet in bovenstaande figuur de Zon staan in de ecliptica. Zijn declinatie is aangegeven met de rode stippellijn en is Noord, want de Zon staat boven de equator.
De rode planeet, laten wij zeggen Mars loopt in zijn
eigen baan en is op zeker moment aangekomen waar de
rode cirkel staat. De declinatie van Mars is precies
dezelfde als die van de Zon, met andere woorden: Zon
en Mars staan parallel en dat wordt aangegeven als
Zon // Mars.
De lengten van de Zon en Mars zijn echter niet hetzelfde. Duidelijk is te zien dat de Zon verder in de zodiak staat dan Mars. Zo kan het dus bijvoorbeeld gebeuren dat Mars op 15° Stier staat en de Zon op 1°
Tweelingen, terwijl ze toch dezelfde declinatie hebben.
Dit komt uiteraard door de grotere breedte van Mars in
zo’n geval. Merk ook op dat de breedte van alle planeten continu verandert, dus bovenstaand voorbeeld is
slechts één momentopname.

Klassieke Astrologie, website onderwerpen

De klassieke astrologie staat meer dan ooit in de belangstelling. De soms zinloze uitwassen van de zogenaamde moderne astrologie zijn nu wel definitief tot
stilstand gekomen. Bijna alles is wel zo’n beetje uitgeprobeerd en de meest doldwaze theoriën hebben het
levenslicht mogen aanschouwen. In enkele daarvan zat
net een beetje meer gezond verstand dan in andere,
maar uiteindelijk heeft niemand (ik bedoel hier de astrologiebeoefenaars) hier echt profijt van gehad, behalve dan de uitgevers en enkele slimme schrijvers.
De tij zal zich in de komende decennia daadwerkelijk
keren. De aankomende intrede van de (planeet) Pluto in
het teken Steenbok is een symbolische voorbode van
het streven naar concreetheid (Steenbok) en van de
roep naar het oude en traditionele (ook Steenbok). Veel
research zal er nog gedaan worden in de oude werken
van de traditionele leermeesters. Oude werken die soms
nog als één geheel bewaard zijn gebleven, andere werken bestaan soms alleen nog als losse fragmenten, echter ze zullen in de komende jaren nog worden gevonden, want oude archeologische vondsten zijn met Pluto
in Steenbok ook mogelijk. De vertaling van die werken
gaat jaren duren, maar uiteindelijk komt er wel iets
moois tot stand.
Terug naar de traditionele, klassieke astrologie dus. Het
is de enige manier om een grondige en concrete kennis
ervan te verkrijgen. Eigelijk gewoon helemaal opnieuw
beginnen en de logische opbouw vande oude meesters
aanvaarden. Dat zal niet iedereen als pretig ervaren en
voor sommigen is het onmogelijk om die overschakeling te maken. Het denken is dan eenmaal op een bepaalde manier gevormd en kan bijna niet meer worden
veranderd.
Ik heb in zekere zin geluk gehad door jarenlang met
mijn traditionele leermeester Jan Bernard Gieles de
astrologie gedeeld te hebben. Hij werkte echter wel met
de moderne planetenen dat doe ik ook al jarenlang en
ik zal dat ook nooit veranderen, want het werkt gewoon
allemaal in elke horoskoop. Maar Gieles was zeker een
traditionalist in hart en nieren en dat kwam tot uiting in
een gezond-verstand gebruik van de Vaste Sterren,
declinaties en parallellen, het gebruik van verhoging of
val van planeten, speciale betekenis van individuele
graden, enzovoorts.
Toen ca. 2 jaar geleden mijn interesse in de uurhoekastrologie naar boven kwam, liep dat parallel aan mijn
interesse in de oude meesters, zoals Ptolemeus (140
n.Chr.) en Marcus Manillius (35 n.Chr.) wiens boek
“Astronomica” ik al eerder in bezit had. De uurhoekastrologie is hoogstwaarschijnlijk ouder dan de geboorteastrologie en wat de Ouden hierover schreven is
hoogst interessant, maar niet alleen dat. Het is ook een
sterke kern van het astrologische denken uit die tijd.
Van het een kwam het ander en zo kocht ik vertaalde

Het laatste voorbeeld dat ik u wil tonen is de situatie
dat twee planeten conjunct staan, maar tóch een verschillende declinatie hebben.

In de figuur hierboven staan de Zon en Mars vrijwel
conjunct in de zodiak. De werkelijke projectie van de
rode planeet (Mars) op de ecliptica zal een klein beetje
verschillen, maar vooruit, wij nemen aan dat ze hier
conjunct staan. Omdat Mars in dit voorbeeld een grote
breedte heeft, is hij “hoger” terecht gekomen ten opzichte van de equator en heeft hij dus een meer
Noordelijke declinatie.
Zo ziet u dat er dus allerlei combinaties mogelijk zijn
en u moet er dus nooit op vertrouwen dat als een planeet conjunct de Zon staat, dat hij dan dezelfde declinatie heeft. Dit komt dus allemaal door de breedte van de
planeten en ook de Maan heeft een eigen breedte.
De volgende horoskoopelementen lopen op de ecliptica
en zijn vergelijkbaar met de Zon:
• Alle huizencuspen
• Het Pars Fortuna en de Draconis + Drakenstaart
Door van deze punten de lengte op te zoeken in een
declinatietabel, kan de bijbehorende declinatie worden
opgezocht. ■
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boeken van Firmicus Maternus (330 n.Chr.), Dorotheus
van Sidon (50 n.Chr.), Vettius Valens (160 n.Chr.) en
daarna enkele vertaalde boeken van latere astrologen,
zoals Guido Bonattus (ca. 1250 n.Chr.), Masha’allah
(800),
Jean-Baptiste Morin (1660), William Lilly (1647) en zo
nog enkele andere losse werken.

•
•
•
•

Vaak zijn die werken een combinatie de geboorte- en
uurhoekastrologie, vaak ook van zgn. “electies”, het
kiezen van een juist tijdstip voor een bepaalde activiteit. De grote hoevelheid “aforismen” lijken op het
eerste gezicht onzinnig en onjuist, maar in het licht van
uurhoekastrologie en electies zijn het ware parels voor
elke beoefenaar. Men moet het alleen eerst ontdekken
en zich eigen maken, een taak waarmee ik nu ook bezig
ben en waarmee ik nog in lengten van jaren bezig zal
zijn. Het is een ontdekkingsreis in het verleden, maar
met de opgedane kennis komt met 100 keer verder dan
met de moderne boeken van de laatste 30 jaar, uitzonderingen daargelaten natuurlijk.

de Grieken, Romeinen, Arabieren, Middeleeuwen
en Renaissance.
Ptolemeus, een startpagina van waaruit u momenteel naar in het Nederlands vertaalde hoofdstukken van de Tetrabiblos kunt gaan.
Klassieke betekenissen van de huizen.
Klassieke betekenissen van de planeten.
Uurhoekastrologie, momenteel een begin met
een aantal artikelen.

De komende maanden en jaren zal dit gestaag groeien
met zaken over temperamenten, Vaste Sterren, bepaalde markante perosnen uit de klassieke astrologie en
eventueel andere interessante zaken. (23-11-2008) ■
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Uw mening over de Astrologische Nieuwsbrief

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 publiceren, 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
■

Op mijn eigen website probeer ik aandacht te geven
aan deze hoogste leerzame bron van de Ouden in het
onderdeel Klassieke Astrologie. Er staat al een en ander
op en het is eigenlijk een project van jaren, maar uiteindelijk moet het iedereen op het juiste traditionele
astrologische pad brengen. Neemt u er eens een kijkje
in de verschillende onderdelen.
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Volgende edities van de Astrologische
Nieuwsbrief

De Astrologische Nieuwsbrief zal weer verschijnen
rond de volgende datum:
•

Eind januari 2009

Een eindevaluatie over de afgelopen vier Nieuwsbrieven zal in februari 2009 worden uitgevoerd. Uw reacties zijn daarbij maatgevend. ■
Hierboven ziet u enkele belangrijke personen, zoals
Ptolemeus, Jean-Baptiste Morin en William Lilly,
waarover veel zal verschijnen. Aan de rechterzijde staat
het menu voor Klassieke Astrologie. Het menu bestaat
uit de volgende gedeeltelijk gevulde hoofdrubrieken:
•
•
•

Artikelen, zelf geschreven artikelen waarin de
klassieke astrologie centraal staat.
Geschiedenis van de klassieke astrologie. Inmiddels staat er een groot stuk over de Babylonische
tijd en de Grieken/Romeinen.
Klassieke literatuur. Welke boeken zijn er zoal
verschenen m.b.t. de oude klassieke astrologie van
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