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W

elkom bij de Astrologische Nieuwsbrief,
Editie nummer 6!

Zoals u weet uit de vorige Nieuwsbrief waarin de evaluatie werd gedaan over de eerste vier “proef” edities,
waren de reacties over het algemeen zeer positief. Velen benadrukten de goede inhoudelijke kwaliteit van
het geschrevene en vooral kwam het verzoek om toch
op deze wijze verder te gaan.
Welnu, zo gaat het dan ook gebeuren. Voor de rest van
dit jaar, 2009 zijn er 8 nieuwe Nieuwsbrieven gepland,
waarvan u de vermoedelijke verschijningsdata kunt
lezen in hoofdstuk 10. Van die acht Nieuwsbrieven
zullen er twee zijn gewijd aan de zeer grote uitbreiding
van het astrologisch programma Newcomb dat inmiddels Versie-4 gaat heten. Een verslag van de voortgang
en de planning kunt u vernemen in hoofdstukje 7.
Natuurlijk ontkomt niemand aan de dagelijkse stroom
berichten over de financiële- en de economische crisis
in de wereld en de gevolgen voor ons eigen land. Reeds
in september 2009 beschreef ik de aankomende moeilijke tijden aan de hand van mijn internetartikel over de
gang van de planeet Saturnus in het teken Maagd. Deze
waren ook al voorzien in de horoskoop van het kabinet
Balkenende, alleen beschreef ik het daar op iets andere
wijze en meer beredeneerd vanuit het kabinet zelf. Enkele maanden later maakte ik de horoskoop van Nederland aan de hand van een speciaal moment in 1813.
Deze horoskoop blijkt tot nu toe voortreffelijk te lopen
en daarvan vindt u in het eerste hoofdstuk nog een impressie.
Om de Nieuwsbrief tóch net een beetje anders te laten
zijn dan de onderwerpen op mijn website presenteer ik
u in hoofdstuk-2 een interessante horoskoop uit vervlogen tijden. Het is des te interessanter, aangezien de
Engelse koning Charles-I in de tijd van de grote Engelse (uurhoek) astroloog William Lilly leefde. Beide
hebben veel met elkaar te maken gehad, zoals in het
artikel zal blijken.
Koning Charles-I werd geboren in een jaar waarin de
Juliaanse Kalender nog in gebruik was. Dit vergt speciale aandacht als u met een ongeacht welk astrologie
programma dan ook werkt. In hoofdstuk-3 vindt u
hierover informatie plus de oplossing die Newcomb
Versie-4 hiervoor zal bieden.
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Er blijft veel belangstelling voor het onderwerp uurhoekastrologie. Diverse facetten zijn reeds aan de orde
gekomen in de afgelopen edities. Nu is de Maan aan de
beurt, een bijzonder belangrijke factor in elke uurhoekhoroskoop. U leest er meer over in hoofdstuk-4.
Velen weten het niet eens, maar in mijn astrologisch
programma Newcomb-V3 zit een ware AstroWatch die
de actuele horoskoop van dit moment continu laat zien.
Dit vraagt alsnog om een extra uitleg in hoofdstuk-5.
In de astrologische begrippenrubriek “Van A tot Z”
deze keer informatie over snel- en langzaamlopende
tekens.
Al met al is dit weer een dikke Nieuwsbrief geworden
die vol staat met pure astrologische zaken die in de
zogenaamde “glossy” populaire astrologische tijdschriften nergens voorkomen. Deze zogenaamde tijdschriften staan echter wel bomvol waardeloze advertenties en nietszeggende kleuterverhalen over tekens en
planeten. Ach, de commercie moet toch draaien, nietwaar? Vooralsnog blijft de Astrologische Nieuwsbrief
een gratis uitgave.
Ik wens u uiteraard weer veel lees- en studieplezier met
deze 6e editie.
Johan Ligteneigen
Inhoudsopgave
1. De economische crisis en de mundane horoskoop
van Nederland.
2. De horoskoop van de Engelse koning, Charles-I uit
de tijd van William Lilly.
3. Het gebruik van de Juliaanse of Gregoriaanse kalender bij oudere horoskopen.
4. Uurhoekastrologie: de belangrijke rol van de Maan.
5. Tips & Trucs voor programma Newcomb-V3: het
gebruik van de AstroWatch functie.
6. Astrologie van A tot Z: Snel- en langzaamrijzende
tekens.
7. Voortgang programmering Newcomb Versie-4.
8. Uw mening over de Nieuwsbrief.
9. Volgende edities.
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De economische crisis en de mundane horoskoop van Nederland.

De crisis in de financiële wereld begon ongeveer in
oktober 2007 toen berichten naar buiten kwamen over
lange wachtrijen voor enkele banken in GrootBrittannië. Niemand maakte zich daar nog echt zorgen
over: het waren immers zaken die “ver van ons bed”
gebeurden. In mijn internetartikel over de gang van de
planeet Saturnus in het teken Maagd schreef ik in augustus 2007: “….Vooralsnog is de oppositie tussen Saturnus en de Draconis het grote en sterke aspect tussen beide
"planeten". Dit geeft grote woningnood aan of problemen
met huizen, financiering rond huizen en de geldelijke situatie
in het algemeen, dus ook de wisselkoersen tussen de grote
munten onderling. Dit loopt op een hoogtepunt tussen 15 en
30 oktober 2007. Deze oppositie blijft in zekere zin na-ebben
tot week-48 van 2007, waarna de werkingsorb wordt overschreden…..”

Dat dit zware aspect van langdurige aard zou zijn, had
ik destijds niet voorzien. Het plaatje dat ik daarbij produceerde spreekt echter wel boekdelen:

Ik zal de uitgebreide analyse hier niet herhalen, maar
de belangrijkste aspecten van dit moment zijn:
• De progressieve Maan die inmiddels in het 12e

huis is gekomen en voor de officiële recessie zorgde.
Toen niemand nog het woord recessie durfde te gebruiken, schreef ik in november: “….De maan loopt vanaf
half november 2008 het 12e huis in en dat maakt de hele
sfeer wel somber en pessimistisch. De recessie komt er zeker
aan en deze duurt voort net zolang tot de Maan de Ascendant
weer passeert op eind juni 2011, dan zijn de laatste restanten
van de puinhopen opgeruimd. Echter vóór die tijd zijn er
diverse grote en belangrijke aspecten geweest van zeer belangrijke punten in de horoskoop….”.

De werkingsduur van de oppositie tussen Saturnus en
de Draconis had ik binnen enkele graden gesteld, maar
ja.. dit is geen geboorteastrologie. In de mundane astrologie moet men blijkbaar nóg verder wegkijken dan de
eigen neus lang is. De stevige kracht van de oppositie
blijft werkzaam tot het driehoek verlichting brengt rond
het 4e kwartaal van 2009. Daarna wordt de fakkel weer
overgenomen door het vierkant en komen diverse problemen weer terug in alle hevigheid, maar die negatieve opleving duurt korter, waarna het sextiel een einde
aan de crisis zal maken. Samengevat is dit dus het scenario voor de komende jaren, volgend uit de mundane
aspecten tussen Saturnus en Draconis. Dit houdt dan in
dat “wij” pas eind 2011 uit de crisis verlost zullen worden en dit komt overeen met andere indicaties, zoals uit
de horoskoop van Nederland.
De horoskoop van Nederland publiceerde ik tussen 30
oktober en 15 november 2008 met een zeer lange analyse over ons land in het algemeen en de crisis in het
bijzonder, eindigende met een vooruitblik omtrent de
troonsopvolging. De horoskooptekening van Nederland
vindt u hieronder afgebeeld.
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Een ander heel belangrijk aspect waar Nederland mee
te maken krijgt, is het volgende:
• Mercurius progressief vierkant Mars in de radix in

het 6e huis van werkgelegenheid.

Ik schreef daar destijds over: “…Mercurius loopt de
komende jaren in op een vierkant met Mars in Steenbok in
het zesde huis, het huis van werkgelegenheid. Dit vierkant
wordt gevormd vanuit cardinale tekens Weegschaal en
Steenbok en Mercurius vanuit een cardinaal huis. Dit geeft
een bijzondere verschraling aan van de arbeidsmarkt. De
gouden tijden zijn voorbij. Mars zélf loopt progressief op de
volgende wijze….”. en vervolgens..
“….Het vierkant dus dat Mercurius maakt met de radix Mars
heeft een dubbele werking, want Mars loopt nu zelf in eigen
teken in het belangrijke 10e huis. Dit geeft een grote ommezwaai aan voor onze binnenlandse aangelegenheden en dit
gaat een aanzienlijke duit kosten….”.

Wij zijn dus nog lang niet van de problemen verlost,
dat moge duidelijk zijn.
Daarna werd het een tijdje rustiger rond de berichten
over de Nederlandse situatie ten tijde van de crisis.
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In het aspectenlijstje dat ik publiceerde bij de horoskoop van Nederland schreef ik nog het volgende commentaar: “…..Rond medio februari komen er allemaal nare
berichten los en loopt het aanzien van Nederland achteruit.
Rond 20 februari kan het alweer gebeuren dat een bank of
een bedrijf van de ondergang gered gaat worden. Jupiter
geeft de steun aan voor de binnenlandse economie (Jup. in
H4). Het kan zijn dat de transport sector gesteund moet gaan
worden, Tweelingen op cusp-12….”.

Over de eventuele steun van banken of transportsector
is nog niets bekend, maar rond 23 februari 2009 zakten
de AEX-koersen dramatisch tot de bijna absolute magische grens van 218 punten. Bij ING is het allemaal erg
moeilijk en spannend. Wat er achter de schermen gebeurt, wordt niet altijd even duidelijk. Wij zullen afwachten welke ontwikkelingen er nog komen.
Natuurlijk wordt het voor het kabinet Balkenende een
hele grote kluif om hier heelhuids doorheen te laveren.
Het kabinet zal genoodzaakt worden om zeer zware
maatregelen te treffen. De grote problemen heb ik in de
horoskoop van het kabinet geanalyseerd en deze staan
al een tijdlang op de website.

• Progressieve Mercurius conjunct radix Zon rond

24 april 2009 gevolgd door
• Progressieve Zon conjunct radix Mercurius rond

31 mei.
Vooral het laatste aspect zal hard aankomen, omdat de
uitwerking wordt vormgegeven door de radix Mercurius retrograde in Vissen, een driedubbele handicap,
want Mercurius staat én in val én in vernietiging in dit
teken plus retrograde.
Dit gaat zéér vele werklozen geven gevolgd door een
inzakken van de economische markt op vele terreinen.
Het is een probleem dat geen enkel kabinet kan oplossen: de overmacht is te groot.
Ik heb deze aspecten vanaf het prille begin als hét
zwaartepunt van de horoskoop aangeduid. Het is onvermijdelijk dat iedereen in Nederland gaat meebetalen aan de oplossing van het wereldwijde probleem
dat ooit eens moest gebeuren. In mijn analyse op het
internet van de situatie van Pluto in Steenbok heb ik
ook duidelijk aangegeven dat onze hele natie weer
terug naar af moet. Het moet stoppen met verkwistend
gedrag, met brutaliteit, met hufterigheid, met zich
volvreten, met profiteren van anderen, met alles maar
gratis te pakken krijgen. Pluto slaat zéér hard terug en
dit is nog maar nét begonnen, zie het internetartikel op
http://home.hetnet.nl/~jligteneigen/Artikelen/Art25N
L.html
Het is dus ook niet “toevallig” dat de planeet Pluto in
november 2008 het teken Steenbok in liep en daarmee
het complete maatschappelijk bestel op zijn kont zette.

Iedereen zal de komende paar jaar op zijn hoede moeten zijn en zuinig moeten zijn met de centen. De tijd
van verspilling is voorgoed voorbij. Men zal in afzienbare tijd de “eenvoudige aardappel op het bord”
weer ongelooflijk gaan waarderen en dankbaar zijn
dat er überhaupt nog iets te eten zal zijn. De komende
tijden brengt uiteindelijk iedereen weer met beide benen terug op vaste bodem. ■

Ook hier zal ik de analyse niet herhalen, maar de combinatie van beide ingewikkelde aspecten zijn overduidelijk:
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De horoskoop van de Engelse koning
Charles-I uit de tijd van William Lilly.

Charles-I werd geboren op 19
november 1600 te Dunfermline in
Schotland. Over zijn geboortetijd
is enige discussie geweest en dit
leidde tot speculaties over het feit
of Charles’ Ascendant Leeuw of
Maagd zou zijn. Als u dit portret
ziet, is er volgens mij geen enkele
twijfel over: dit is een Maagdgezicht en absoluut geen Leeuw-uiterlijk. Behalve deze
speculaties, waarover zo meteen duidelijkheid komt, is
er nog een zeer belangrijk feit te vermelden. Zijn gedraai en halsstarrige weigering om een compromis te
sluiten over moeilijke kwesties, zoals religie en de politiek leidde in 1649 tot zijn onthoofding. Het bericht van
zijn onthoofding leidde in heel Europa tot een golf van
verbazing om het maar zacht te zeggen. Het was de
eerste keer dat een koning werd onthoofd. Later tijdens
de Franse revolutie overkwam dat ook de Franse koning, maar dat was bijna 150 jaar later.
Het interessante is dat dit allemaal gebeurde tijdens het
leven van de beroemde uurhoekastroloog William Lilly
die hem in ketenen geboeid het parlementsgebouw zag
binnenkomen waar hij tot de dood werd veroordeeld.
Enkele jaren eerder maakte hij diverse uurhoekhoroskopen voor vragen over de koning die Lilly in zijn
boek “Christian Astrology” publiceerde.

Verder is te lezen in “The History of the Kirk of Scotland” van David Calderwood, die toegang had tot officële documenten:

Voor bijna 250 jaar lang werd de (zoals later blijkt)
foutieve horoskoop gebruikt van Gadbury. Pas aan het
begin van de 20e eeuw toen de astroloog C.G. M.
Adam zijn boek “Occult Astrology” publiceerde, kwam
hier verandering in. Hij schrijft daarin het volgende:

In dit artikel wil u kennis laten maken met deze bijzondere horoskoop en een speciale voorziening in mijn
programma om met horoskopen om te gaan die tijdens
de Juliaanse Kalender moeten worden opgesteld, waarover in onderdeel-3 meer informatie.
Oorspronkelijk werd de geboortetijd van Charles I als
volgt geformuleerd door John Gadbury, een van de
bekende astrologen uit de tijd van William Lilly:
“…King Charles, the most unfortunate of Princes was born
at Dumferlin in Scotland in the yeer of our Lord God 1600
on november the 19th 10h 2m 35sec PM, the lattitude of
which place is 56 degrees North….”.

Gadbury paste Primaire Directies toe om Charles’ horoskoop te corrigeren, maar blijkbaar werden die verkeerd toegepast of de hele methode werkt niet naar
behoren. Adam schrijft op bladzijde 178 vervolgens:

Sinds die tijd hebben alle astrologen deze tijd overgenomen in hun geschriften en ook is Charles I met deze
geboortetijd opgenomen in de “1001 Notable Nativities”, het gezaghebbende overzicht van beroemde personen, gepubliceerd door Alan Leo.
In andere historische publicaties echter vinden wij de
volgende passage, waaruit blijkt de Charles ergens
tussen 11 en 12 uur ’s avonds was geboren.
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De door Adam voorgestelde tijd van 23uur 15min levert een Maagd-Ascendant op, zoals in onderstaande
horoskooptekening is te zien.

op dat Neptunus als heerser van het 8e huis (huis van de
dood of oorzaken ervan) kort na de geboorte retrograde
gaat lopen naar Leeuw en daar een vierkant gaat maken
naar het 10e huis.
Dan volgt nu de gecomprimeerde levensgeschiedenis
van Charles I, zodat u zijn horoskoop beter leert kennen.

Let u op de vrijwel perfecte vierkanten van de Zon en
Mercurius naar de Ascendant. Als Mercurius zijn eigen
Ascendant beschadigt, zoals hier en dan nog wel vanuit
zijn slechte positie (Mercurius in Boogschutter in vernietiging), dan is dat een hele slechte zaak. Zo iemand
kan zijn woord nooit houden, draait en keert en speelt
mensen tegen elkaar uit. De Zon als heer van 12 is een
slecht voorteken en geeft aan dat hij met gevangenschap en verraad te maken zou krijgen. Mars vierkant
cusp-2 geeft zijn continue slechte financiële positie aan
en ook de onfrisse praktijken om aan geld te komen.
Let verder op de allerlaatste graad Stier op het MC
waar de Vaste Ster Prima Hydum op 13 minuten vanaf
staat. Let op! Het is een horoskoop uit 1600, dus de
posities van de Vaste Sterren staan allemaal ruim 5,5
graden eerder in de zodiak. Zo staat Alcyone, die u
wellicht hier verwacht op de 24e graad Stier. Het is om
die reden dat de ster Prima Hyadum nu zo dicht op het
MC staat. De betekenis: ‘…Volgens Ptolemeus een invloed van Saturnus en Mercurius; Volgens Alvidas van Mercurius en Mars. Simmonite geeft de invloed van Mars. Zij
(alle sterren van de Hyaden) veroorzaken tranen, plotselinge
gebeurtenissen, gewelddadigheid, meedogenloosheid, vergiftiging, blindheid, verwondingen aan het hoofd door instrumenten, wapens of door koortsen, en tegenslagen in de voorspoed…”
De specifieke conjunctie met het MC geeft “….Indien
culminerend: In ongenade vallen, faillissement, een gewelddadige dood….”. Toepasselijker kan het niet. In de vol-

Charles I werd geboren in rumoerige tijden. In de historische documenten over zijn geboorte wordt altijd aangehaald dat de gebroeders Gowrie een uur eerder werden geëxecuteerd en dat zij werden gevierendeeld volgens parlementair decreet.
Charles was de tweede zoon van James VI van Schotland en Anne van Denemarken. Tijdens zijn doop in
december 1600 kreeg hij de titel “Duke of Albany”,
wat zeer waarschijnlijk “Hertog van Schotland” betekent. Albany is de oude term voor Schotland. In 1605
werd hij “Duke of York”. Toen Charles 4 jaar werd,
verhuisde hij naar Engeland en werd hij daar verder
opgevoed door anderen.
In zijn jonge jaren was Charles een zwak kind en vooral zijn enkels waren het zwakke punt (waterman op
huis-6). Hij leerde ook langzaam spreken (Mercurius
vierkant ASC), maar hij overwon deze hindernissen
alhoewel hij altijd licht stotterde (Mercurius).
Door de dood van zijn geliefde broer Henry werd Charles troonopvolger van James en zou hij koning worden
over Schotland, Engeland en Ierland. Hij overwon zijn
fysieke handicaps, ontwikkelde een goede smaak voor
kunst en wijdde zich met overgave aan zijn religieuze
overtuiging (Neptunus in 12, echter wél vernietigd; ook
Jupiter in de ASC, maar zwak in Maagd).
In 1625 kwam Charles aan de troon en werd al direct
verscheurd door religieuze tegenstellingen. De protestanten wilden een militaire interventie tegen Spanje en
aan de andere kant waren er de katholieke krachten.
Tot overmaat van ramp had Charles de Hetog van
Buckingham aangesteld die een aantal mislukte militaire expedities tegen Spanje leidde. Het Parlement wilde
Buckingham afzetten, maar Charles ontbond tot 2 keer
toe het Parlement en zelfs een derde keer om het geld te
bemachtigen voor zijn oorlogszuchtige praktijken.
In 1628 werd Buckingham vermoord en werd Charles
geconfronteerd met een Parlementaire Petitie, die hij
met tegenzin aanvaardde op 7 juni 1628 in de hoop dat
het parlement hem de financiën zou gunnen die hij
nodig had.

gende Nieuwsbrief zal ik u verder berichten over de
integratie van de Vaste Sterren in Newcomb Versie-4.
Verder is nog opvallend dat het Pars Fortuna vrijwel
precies vierkant Maan staat, al wijzend op een ongelukkig leven en vele financiële zorgen. Merk nu alvast
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De progressieve Maan liep met 1 dag verschil vanuit
het progressieve 12e huis over de progressieve ASC.
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Dit werkte als een bevrijding voor Charles, die voordien de gevangene was van het Parlement.
Charles voelde in werkelijkheid helemaal niets voor de
Petitie en hij hield zich totaal niet aan de regels. Na de
dood van Buckingham richtte het Parlement de aandacht op Charles’ vreemde religieuze beleid. Charles
ontbond daarop voor de derde keer het Parlement, zette
diverse leidende figuren uit de oppositie vast en hij
declareerde een periode van absolute macht, die duurde
van 1629 tot 1640. Deze periode wordt ook wel de “Elf
Jaren van Tirannie” genoemd. Aan de ene kant bracht
het rust en voorspoed: in 1630 kwam er vrede met
Spanje en Frankrijk, de handel ging erg vooruit, aandacht voor kunst werd bevorderd en de Engelse Marine
werd opgebouwd.
Voor dit alles was geld nodig, dat Charles niet had. Het
Parlement werd steevast de rechten op belastinggeld
ontzegd en leningen om aan geld te komen werden op
obscure manieren uitgevoerd. Opponenten konden
zomaar worden opgepakt en berecht zonder dat daar
ruchtbaarheid aan werd gegeven.
Op religieus gebied volgde hij een sterk dogmatische
Anglicaanse manier van aanbidding. Charles stelde
Aartsbisschop Laud aan in 1633 die deze vorm van
geloof over de diverse landen moest gaan invoeren.
Tot overmaat van ramp trouwde Charles in mei 1625
met de katholieke Franse prinses Henrietta Maria en zij
mocht haar geloof vrijuit belijden tot grote consternatie
van de protestanten die dit als een vorm van katholieke
samenzwering beschouwden. Aartsbisschop Laud’s
pogingen in 1637 om de religieuze dogma’s aan de
Schotse Kerk op te leggen, leidde tot sterke weerzin
van de Schotten en het gevolg hiervan was een Convenant tegen religieuze inmenging en leidde tot de Bisschopsoorlog tussen beide landen. Om deze oorlog te
kunnen financieren, ontbond Charles voor de 4e keer
het Parlement.
Deze daad leidde in april 1640 tot sterke gevoelens van
afkeer jegens de religieuze- en politieke wegen van
koning Charles. Aartsbisschop Laud en de graaf van
Strafford werden ter dood veroordeeld, terwijl Charles
niets deed voor hun verdediging.
In november 1641 bereikte het nieuws van een Ierse
opstand Londen en bracht een crisis teweeg. Zou nu de
Koning of het Parlement een sterk leger moeten besturen om de Ieren tegen te houden? Het Parlement en de
Koning stonden al langer vijandig tegenover elkaar.
Henrietta Maria werd ervan verdacht de Ierse opstand
te hebben beïnvloed en hierop besloot Charles vijf
voorname oppositieleden te arresteren.
Het gevolg van deze arrestatie was dat Charles en de
Koninklijke familie werden verdreven uit Londen. In
februari 1642 verliet Henrietta Maria Engeland en voer
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naar Nederland waar zij in Den Haag 1 jaar lang geld
opbracht en wapens kocht voor de Koninklijke zaak.
Ondertussen voerden zowel de Koning als het Parlement campagne om steun te verkrijgen door het volk.
Op 22 augustus 1642 riep Charles de opstand uit in
Nottingham Castle en dit werd het begin van de Eerste
Burgeroorlog.

De progressieve ASC staat bijna conjunct de Maan en
Mars bereikt langzamerhand de krachtige graad van
verhoging, die zijn initiële overwinning aangeeft.
Merk op dat de Maan in Weegschaal vaak juist NIET
op vrede wijst, maar de oorlog begint. Dit wordt herhaaldelijk bewezen in de mundane astrologie.
Alhoewel het Charles aan militaire ervaring ontbrak,
was hij erg moedig en ontwikkelde hij strategische
vaardigheden naarmate de oorlog voortduurde. Zo
overwon hij Sir William Waller en ook de graaf van
Essex in de zomer van 1644. Zijn vrouw Henrietta
Maria was inmiddels in februari 1643 teruggekeerd
vanuit Nederland naar Engeland en op 13 juli 1643
werden Charles en zijn vrouw weer herenigd en trokken zij onoverwinnelijk Oxford (het Koninklijke bolwerk) binnen.
Binnen de Royalisten ging het echter niet zo goed. De
oudere officieren waren langzaam, er was veel ruzie en
onderlinge strijd en ook Charles’adviseurs waren vaak
met elkaar in strijd verwikkeld. Charles had een plan
om Royalistische troepen uit Ierland over te laten komen om zodoende de strijd tegen de Parlementariërs te
winnen. Het Parlement had echter een succesvolle
campagne bedacht, zodat het volk (en vele anderen)
zouden denken dat Charles bezig was met een complot
samen met de katholieke Ieren tegen de protestante
Engelsen. Deze strategie van het Parlement werkte en
de Schotten, die zo boos waren over de religieuze interventie steunden de Parlementariërs en zo versloegen
ze samen de Royalisten in 1645/1646. Charles vluchtte
in april 1646 uit Oxford toen het leger eraan kwam en
gaf zich over aan de Schotten.
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De progressieve Maan loopt vrijwel vierkant cusp-12
(gevangenschap) en de progressieve cusp-11 (de Parlementariërs).
Charles was continu bezig om verdeling te zaaien tussen de Parlementariërs en de Schotten, was steeds bezig
in complotten en intriges met zijn vrouw die inmiddels
was gevlucht naar Frankrijk en die van daaruit steeds
bezig was om de Royalistische zaak te verdedigen. De
Schotten werden dit zo ontzettend beu dat ze hem de
Newcastle Propositions voorstelden, die hij steevast
weigerde te erkennen. Hierop leverden de Schotten
Charles uit aan het Engelse leger in januari 1647 en
uiteindelijk werd Charles in april 1647 opgesloten.

Charles’ Zon liep vrijwel exact vierkant Cusp-9 (in
Ram, Engeland) en zijn progressieve MC loopt in op
een oppositie met de onderlinge Draconis, maar dat
duurt nog 3 maanden.
Omdat Charles voor zijn leven vreesde, ontsnapte hij in
november 1647, maar in plaats van naar het Noorden te
vluchten, waar hij eventueel op steun van de Schotten
kon rekenen, vluchtte hij naar het eiland Wight en
dacht dat hij daar in goede handen was en zo snel naar
Frankrijk kon vluchten (zijn vrouw woonde ondertussen al in Frankrijk). Dit pakte echter anders uit en
Charles werd echter vastgezet in Carisbrooke Castle.
Alsnog werden er onderhandelingen gevoerd en Charles kreeg de mogelijkheid om te onderhandelen met de
Schotten. Hij beloofde dat het Prebyteranisme in Engeland ingevoerd zou worden in ruil voor een leger van
de Schotten, waarmee Charles de Parlementariërs wilde
bevechten. Charles weigerde echter het convenant persoonlijk te nemen en in te voeren over zijn onderdanen.
Dit schoot de Schotten weer in het verkeerde keelgat en
het Schotse leger dreigde weer met een inval in Engeland. Tegelijkertijd met de Royalistische opstanden in
Engeland en Wales was de tijd rijp voor de Tweede
Burgeroorlog, die bittere strijd opleverde. In deze strijd
was Oliver Cromwell (Engeland) de overwinnaar tijdens de slag bij Preston in augustus 1648.
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De legerofficieren waren zó boos dat Charles een
tweede burgeroorlog had teweeggebracht door zijn
koppige weigeringen om mee te werken, dat er nu de
gedachte begon te ontstaan om Charles daadwerkelijk
te gaan straffen voor al die wandaden. Charles werd
officieel als de “Man van Bloed” uitgeroepen door het
Engelse leger. Een door dit leger samengesteld Parlement van 135 leden bracht Charles op 20 januari 1649
voor het Parlement om terecht te staan voor al zijn
daden.
Charles weigerde echter alweer om de aanklachten te
beantwoorden en erkende de Hoge Raad niet. Op 27
januari 1649 werd Charles schuldig bevonden en ter
dood veroordeeld met een minimale stemming van 68
tegen 67. Op 30 januari 1649 werd de executie uitgevoerd op een schavot buiten het Banqueting House te
Whitehall.

Tijdens de executie was het muisstil, er was geen gejoel te horen. De executie schokte geheel Europa: nog
nooit eerder was een koning op dergelijke wijze bestraft met de dood. Op 9 februari werd Charles begraven op Windsor.
De waardige manier waarop Charles zich gedroeg gedurende zijn proces en executie had heel veel sympathie opgewekt. Zijn dood werd als een ware martelaarsdood gezien en er ontstond een hele cult rondom
deze gebeurtenissen. Deze sympathie zorgde ervoor dat
de Royalistische zaak werd geholpen in de jaren die
hierna volgden. Tot op de dag van vandaag worden
kransen gelegd op de dag van zijn dood bij zijn standbeeld bij Whitehall.
----Het astrologische aspect dat de gerechtelijke uitspraak
van de doodstraf voor Charles aangaf , is het vierkant
van de progressieve Neptunus met het MC. Voor dit
moment heb ik de horoskoop gecorrigeerd en het stuk
horoskoop dat hierop betrekking heeft, staat hieronder
afgebeeld. Ik heb bewust dit aspect verantwoordelijk
gemaakt voor de uitspraak en niet voor de executie, een
klein verschil van 3 dagen. Charles moet dit aspect
bewust hebben ervaren als een straf voor zijn verraderlijke gedrag.
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De exacte stand van Neptunus progressief was
29°39’30,3” Leeuw. Het MC staat op 29°39’30,2”
Stier.
Neptunus als heer van de dood (heer 8) bewerkstelligde
zijn einde al járen van tevoren en zijn dood was de straf
voor zijn gedraai, verraad en intrige, typische Neptunus
zaken negatief gezien. Merk ook dat de Maan een oppositie maakt met Venus, twee dagen eerder. Venus is
de heer van het MC, de nek aangevend zoals u weet.
Hiermee komt de geboortetijd van Charles I op 23 uur
13 minuten en 40,0 seconden plaatselijke tijd te Dunfermlin. Alle gegevens nog een keer op een rij:
Charles I
19 november 1600 te Dunfermlin
56° 04’18,0” Noord ; 3° 27’8” West
geb. Uur = 23h 13m 40,0 s
tijdsoort = + 0h 13m 48s
GMT = 23h 27m 28,0s
William Lilly over deze gebeurtenissen.
William Lilly, de grote uurhoekastroloog leefde van
1602 tot 1681 en hij heeft de periode van Charles intensief meegemaakt. Vele malen werd hij geconsulteerd door mensen van hoge positie over zaken met
betrekking tot de Burgeroorlog. In zijn boek “Christian
Astrology” worden vele voorbeelden van uurhoekvragen door Lilly behandeld en hierbij zitten enkele zeer
interessante gevallen, die in de rubriek Uurhoekastrologie aan de orde kunnen komen.
In het boek “Familiar to All: William Lilly and Astrology in the 17th Century” van Derek Parker is op bladzijde 157 en 158 het volgende te lezen, afkomstig van
de autobiografie die William Lilly naliet. Lilly loopt
samen op 20 januari 1649 met Hugh Peter in Whitehall: ‘…Kom Lilly, zei Peter. Wil je naar de rechtszaak
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van de koning? Lilly was niet helemaal op de hoogte en
vroeg “wanneer”. “Nu”, zei Peter, “precies nu, kom
met me mee”. Ze liepen naar Westminster Hall en de
welbekende Hugh Peter werd direct binnengelaten,
samen met zijn metgezel, langs de bewaking die door
Daniel Axtell werd aangevoerd om de publieke leden
op het Noordelijke einde van de Hall te houden. Aan de
Zuidelijk eind aan de voet van de trap was een balie
opgezet en een fluwelen stoel voor de koning tegenover
de rechters.
Lilly zag er wat armoedig uit in zijn ouderwetse broek
en een doublet die over zijn bretels hing die nu met
knopen was vastgezet in plaats van met spelden. Het
leek erop dat de Hall een theater was geworden. Boven
Lilly en Peter in de Noordelijke hoek waren er galerijen
waarin de dames zaten met fatsoenlijke heren, waarvan
er enkele openlijk sympathiseerden met de koning,
zoals Lady Fairfax..
Binnen een kwartier, zo herinnerde Lilly zich kwamen
de rechters in bijzijn van de koning die uitzonderlijk
goed sprak en majestueus zonder enige hapering. “.. Ik
zag de zilveren bovenkant van zijn staf onverwacht op
de grond vallen die werd opgeraapt door Mr. Rushworth…”, aldus Lilly.
Bradshaw met een kogelvrije hoed riep de koning op
om te antwoorden op de aanklacht dat hij had gepoogd
om de oude en fundamentele wetten en vrijheden van
de natie te ondermijnen, door een tirannieke regering in
het leven te roepen en om zijn doel na te streven om
een wrede oorlog in stand te houden in het land tegen
het parlement en tegen het koninkrijk.
Charles lachte hardop toen hij het woord “verrader”
tegen hem horen zeggen en toen Bradshaw hem vroeg
te antwoorden op de aanklacht, riep Lady Fairfax vanaf
de galerij dat het juist Cromwell was die de verrader
was. Axtell commandeerde zijn soldaten om op de
galerij te schieten en de menigte waarin Lilly en Peter
zaten samengepakt, dook achteruit naar de deur, maar
de soldaten negeerden het commando en Lady Fairfax
werd door haar vrienden uit de Hall weggevoerd.
Charles twijfelde aan de legaliteit van de rechtbank.
Lilly herinnerde zich in zijn autobiografie: “…Toen ik
Bradshaw de rechter tegen de koning hoorde zeggen
“Sir, in plaats van de rechtbank te antwoorden, stelt u
vragen aan hun macht, wat niet in uw voordeel speelt”
deze woorden doorboorden mijn hart en ziel, om een
onderdaan zo vrijpostig zijne Majesteit van repliek te
dienen, die steeds weer met grootsheid en voorzichtigheid sprak….”
Toen de koning de Hall verliet, commandeerde Axtell
zijn troepen om “rechtvaardigheid” te schreeuwen. Een
schreeuw “God save the King” kwam vanuit de menigte. Lilly’s sympathieën voor de koning waren niet zo
sterk dat hij in het openbaar klaagde over het proces.
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NB: uit alle voorbeelden uit Christian Astrology blijkt
dat Lilly altijd een voorstander was van de
parlementariërs, maar dat hij de koning nooit heeft
verraden.
Lilly was zelf niet bij de executie aanwezig. De hele
episode was voor hem verschrikkelijk. Twee weken na
de onthoofding dineerde Lilly bij Robert Spavin, de
secretaris van Cromwell met vele andere mensen erbij.
Natuurlijk ging het ook over de executie en wie de beul
was geweest. Het werd algemeen aangenomen dat dit
Brandon was, de algemene beul met een valse baard en
een pruik achter zijn masker.
Lilly schrijft…..” …. Onmiddellijk toen het diner
voorbij was, nam Robert Spavin me aan de hand en
liep met mij naar het vierde raam en zei..”ze hebben het
allemaal mis, ze hebben de man niet genoemd die het
wél gedaan heeft. Het was leutenant-kolonel Joyce. Ik
was in de kamer toen hij zichzelf aankleedde voor het
werk, ik stond achter hem, toen hij het deed en toen hij
klaar was, ging ik weer met hem naar binnen. Er is
niemand die dit weet, behalve mijn meester, commissaris Ireton en ikzelf…”.
William Lilly is de enige persoon in de geschiedenis
die deze feiten weet te noemen. Het is niet aannemelijk
dat Lilly dit heeft verzonnen. Hij had de publiciteit niet
nodig. Maar hoeveel waarheid sprak Spavin? Nauwelijks zes maanden later werd Spavin door Cromwell
ontslagen wegens frauduleuze handelingen en moest hij
van Westminster naar Whitehall rijden met een bord
om zijn nek dat zijn wandaden aangaf.
George Joyce, de vermeende beul zou het gedaan kunnen hebben. Hij was de man die de koning gevangen
nam in Holmby Hall, Oxford in 1647. Joyce lag ook in
conflict met Cromwell over bepaalde commando’s die
hij niet geheel conform uitvoerde. Hij kreeg 100 pond
per jaar door een dankbaar parlement en tijdens de
restauratie van het koninkrijk vluchtte hij naar Rotterdam vanwaar hij verdween toen het parlement een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde wegens koningsmoord. Hij verdween zó effectief dat zelfs zijn dood
onbekend is gebleven.
Lilly schreef tenslotte nog: “…wat mij betreft geloof ik
niet dat hij (Charles) de slechtste was, maar de meest
ongelukkige koning…..”
Bronverwijzingen:
1. Gregg, Pauline. King Charles I. Berkeley: University of
California Press, 1984.
2. David Calderwood. History of the Kirk of Scotland. The
Edingburg Printing Company, 1845.
3. C.G.M. Adam. Occult Astrology. Kessingernet
Publications, reprint 2003.
4. King Charles I uit British Civil Wars, Commonwealth and
Protectorate, een artikel op het internet door David Plant.
5. Derek Parker. Familiar to All: William Lilly and Astrology in the 17th Century. Jonathan Cape, 1975. ■
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Het gebruik van de Juliaanse of Gregoriaanse
kalender bij oudere horoskopen.

In de voorgaande tekst over het leven en de horoskoop
van koning Charles-I is het u natuurlijk opgevallen dat
wij het hier over een oude horoskoop hebben. De geboortedatum is 19 november 1600 om kwart over 11 ’s
avonds volgens de officiële stukken.
Als u zelf zo’n horoskoop wilt maken met welk programma dan ook, of eventueel met tabellenboeken, dan
moet u zich ALTIJD vergewissen welke tijdsoort in die
jaren van toepassing is, maar tevens welke
KALENDER er geldt. Voor vrijwel alle moderne horoskopen is de kalendersoort geen vraagstuk, maar dit
voorbeeld toont aan dat u hier zeer op uw hoede moet
zijn.
Als wij nu bijvoorbeeld het boek “Time Changes of the
World”van Doris Chase Doane raadplegen, dan vinden
wij bij Groot-Brittannië:
14 september 1752 : Adopted Gregorian Calendar.
Met andere woorden: onze horoskoop van Charles-I is
van toepassing op de Juliaanse Kalender. Wat is er aan
de hand met die kalenders?
Het is een onderwerp dat zorgvuldige studie vereist om
niet in de val te lopen bij oudere horoskopen. Het uitgebreide artikel hierover zal ik schrijven in Nieuwsbrief No. 8, maar de hele korte samenvatting zal ik hier
vermelden.
De Gregoriaanse Kalender (hierna GK te noemen)
werd in 1582 ingevoerd door paus Gregorius XIII. Het
is een Zonnekalender die bedoeld is om het kalenderjaar volledig in overeenstemming te laten zijn met de
lengte van het Tropisch Jaar. De lengte van het Tropisch Jaar bedraagt 365,2422 dagen, maar het jaar volgens de Juliaanse Kalender (hierna JK te noemen) is
gelijk aan 365,25 dagen. De JK werd door keizer Julius
Caesar ingesteld in 46 v.Chr. Elk jaar dat voorbij gaat
geeft een verschil van 0,0078 dagen en dat is 11 minuten en 23 seconden. Na 400 jaar is het verschil dan al
opgelopen tot 3 dagen.
Om het opgelopen verschil in één klap te compenseren
werd het volgende ingevoerd: De dag ná 4 oktober
1582 zou NIET 5 oktober zijn, maar 15 oktober 1582.
Er werd dus in één keer 10 dagen “overgeslagen”.
Tevens werden allerlei regels ingesteld om de GK zo
lang mogelijk en zo nauwkeurig mogelijk in de pas te
laten lopen met het Tropisch Jaar van de Zon. Eén van
die regels is bijvoorbeeld dat er géén schrikkeljaar is in
het jaartal dat door 400 deelbaar is, dus in 1600 en
2000 was er geen schrikkeljaar, kijkt u dat nog maar
eens na in een oude agenda!
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De katholieke landen volgden de proclamaties van paus
Gregorius snel op, maar andere landen, zoals protestantse landen (dus ook Groot-Brittannië) voerden de
GK pas véél later in. De Oosters-Orthodoxe kerken
voerden pas in 1923 de GK in. Dat zijn wel zaken om
rekening mee te houden als u een horoskoop voor die
landen en die jaren wilt maken. Het reeds genoemde
boek van Doris Chase Doane is hierbij goud waard.
Dus om kort te gaan, Groot-Brittannië voerde pas op 14
september 1752 de GK in. De dag 19 november 1600
valt dus in de JK.
Maar een astrologisch programma rekent bijna altijd
intern met formules voor de Juliaanse Dag. Dat is een
uniek getal, waarbij vrijwel elk moment in de tijd vastligt en op basis waarvan Zon, Maan en planeten worden berekend. In die formules zit een automatisme
ingebouwd dat datums ná 04-10-1582 beschouwt als
zijnde in de Gregoriaanse Kalender. Dus de pure astronomische berekeningen gaan altijd goed, maar…. het
programma kan onmogelijk bijhouden in welke landen
op welke dag de GK werd ingevoerd.
Als u dus met Newcomb Versie-3 uw invoer doet, zoals hieronder getoond, dan krijgt u het volgende resultaat:

Als Groot-Brittannië ook in 1582 direct de GK zou
hebben ingevoerd, dan zou de dag waarop Charles-I
werd geboren 10 dagen verder liggen en dus op 29
november 1600 uitkomen.
Als wij de horoskoop zouden maken van 29 november
1600, zelfde tijd, dan krijgen wij het volgende:

Dit is natuurlijk de goede horoskoop. Het is om die
reden dat u in veel astrologieboeken de vermelding OS
(Old Style) ziet staan om aan te geven dat de geboorte
in de JK plaatsvond of de vermelding NS (New Style)
om aan te geven dat u de GK moet gebruiken (die de
meeste astrologieprogramma’s hanteren).
U komt echter met dit “trucje” in de problemen als u de
progressies gaat uitrekenen of planeten en huizen voor
een bepaalde datum.
Laten wij eens de progressieve Maan uitrekenen voor
19 november 1600 volgens het traditionele 1-dag-is-1
jaar systeem. De Radix-Maan staat op 5.22.18 Weegschaal.

De Zon wordt berekend op 28.00.30 Schorpioen, zoals
hieronder is aangegeven.

Wij bekijken de progressielijst:

Maar dat is niet de juiste stand.
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U komt hier helemaal verkeerd uit, want op 19 nov.
1600 progressief moet de Maan natuurlijk op zijn eigen
radixstand staan van 5.22.18.
Waarom krijgen wij hier 5.00.37 Weegschaal?
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Dit komt, omdat wij de radix via het “trucje” hebben
berekend op 29-11-1600 om de goede planeten te krijgen op de GK.
Maar van 29-11-1600 (de radix) tot 19-11-1600 (een
gebeurtenis in het echte leven) komt net 10 dagen tekort voor een vol jaar. In die 10 dagen beweegt de
Maan ca. 22 minuten voorwaarts en dat verklaart dus
waarom die progressieve Maan zijn goede stand niet
heeft.
Dat kunt u weer oplossen door 10 dagen op te tellen bij
de gebeurtenis.
Dus Charles zijn doodvonnis op 27-01-1649 vond in
feite plaats op 06-02-1649 voor het computerprogramma. Als u voor die datum de progressie uitrekent, dan
krijgt u:

Daarvoor heb ik een menukeuze gemaakt, die hieronder is afgebeeld.

Er wordt dan een informatiebestand in PDF-formaat
geopend, waarin u wat informatie ziet over de omzetting van Juliaanse- naar de Gregoriaanse kalender.

U moet in een dergelijk geval heel goed steeds het verschil van 10 dagen bijhouden in al uw werkzaamheden:
progressies, correcties, etc…Maakt u daarin vergissingen, dan kan de horoskoop heel verkeerd uitvallen.
---------De oplossing in Newcomb-V4
In het hoofdscherm zijn twee vakjes gemaakt speciaal
voor dit soort gevallen waarbij een horoskoop valt in
de Juliaanse kalender.

U geeft dan de “normale” geboortedatum op en in het
kleine vakje zet u een vinkje. Het programma gaat nu
bij alle berekeningen een X-aantal dagen optellen. Dat
X-aantal geeft u op in het daaronder staande vakje, in
dit voorbeeld dus 10 dagen. Daarna berekent u de horoskoop op de gebruikelijke wijze.
Natuurlijk komt nu de vraag op: hoeveel dagen moet ik
bijtellen om van de Juliaanse- naar de Gregoriaanse
kalender over te stappen?
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Hieronder is een stukje tabel vergroot waarin u kunt
aflezen hoeveel dagen u moet gebruiken, afhankelijk
van het jaar en de datum. De tabel loopt van het jaar
300 na Chr. tot het jaar 2100 na Chr.

Het programma Newcomb blijft rekenen met het opgegeven aantal dagen, ook bij progressies, ook bij de
planeetstanden voor een bepaalde datum.
Geeft u dus op wat de planeetstanden zijn voor de datum 27-01-1649 in de menukeuze Correctie / Planeten&Huizen voor een datum., dan krijgt u de volgende
beelden te zien.
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4
en het resultaat wordt dan:

De juiste standen voor de “normale” datums worden
weergegeven. Ook bij de progressies op datum verschijnen de gewone datums op de lijst:

Uurhoekastrologie:
de belangrijke rol van de Maan.

In de voorgaande afleveringen van deze serie over uurhoekastrologie zijn al diverse elementen de revue gepasseerd. Nu is het de beurt aan een speciale planeet:
De Maan. De Maan speelt in elke uurhoekhoroskoop
een zeer bijzondere rol. U weet uit de vorige afleveringen dat de vraagsteller wordt vertegenwoordigd door
de heer van de Ascendant én… door de Maan die als
medesignificator optreedt. Daar is echter wel een uitzondering op, maar komt in een volgende aflevering ter
sprake. Vanwaar die bijzondere betekenis van de
Maan?
In het werk “Anima Astrologiae, Or a guide for Astrologers”, oorspronkelijk van Guido Bonatti en later vertaald vanuit het Latijn in het Engels door William Lilly
in 1676, lezen wij een grote hoeveelheid “considerations” ofwel beschouwingen die de uurhoekastroloog
zich ter harte moest nemen alvorens een uurhoekhoroskoop te gaan analyseren. In het werk worden er 146
genoemd. Consideratie-9 gaat over de 21 “helpers of
hinderaars” in elke uurhoekhoroskoop.
In een apart stuk na de 9e consideratie vermeldt (Bonatti) het volgende over de Maan:
“…..let ook nauwkeurig op de Maan, want van alle planeten

In de lijst hierboven wordt het aspect op 29 januari
uitgerekend, omdat Neptunus een snelheid heeft van
81” per jaar progressief. De opgegeven geboortetijd
van 40,0 seconden geeft een onzekerheid van 0,5” in
het MC. Met de snelheid van Neptunus van 81” per
jaar (365 dagen) geeft 0,5” onzekerheid in het MC een
verschil van 0,5 / 81 x 365 = 2,25 dagen. Dat is dus de
reden dat het aspect op 29-01 wordt berekend.
Was de geboorteseconde 40,1 geweest, dan was het
MC reeds 1,5” verder weg en zou het aspect ca. 6 dagen later zijn vol gelopen.
Feitelijk was de geboorteseconde 39,95, maar het invoervak voor de seconden kan “slechts” 1 cijfer achter
de komma hebben. De afronding naar 40,0 was voor de
hand liggend geweest.
U ziet welke enorme nauwkeurigheden bereikt kunnen
worden, maar er spelen echter tóch nog een heleboel
andere factoren een rol. Ten eerste zijn de precieze
coördinaten niet gebruikt (ik weet ze niet). Ten tweede
is de correctie voor de aswentelingsvertraging, Delta-T
niet goed bekend in 1600. Deze factoren zorgen alsnog
voor een bepaalde onzekerheid in de geboortetijd.
Op een bepaald moment moet je misschien ook gewoon stoppen en er een punt achter zetten. ■
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heeft zij de grootste overeenkomst en gelijkenis met de (ondermaanse) dingen, zowel in het algemeen als in het bijzonder. Zij heeft ook een gelijkenis met de wind die voorbij
waait, want de dagelijkse effecten die zij in alle dingen veroorzaakt is van voorbijgaande aard. Ook de herhaaldelijke
omwentelingen rond de elementen en de elementaire lichamen als gevolg van haar nabijheid van haar baan tot de
Aarde, en haar kleinere baan dan welke andere planeet dan
ook, zorgt ervoor dat zij een intermediair vormt tussen de
superieure lichamen (de planeten – JL) en de inferieure
lichamen (de mensen – JL). En dat zien wij in de Nieuwe
Maan waarin zij klein en dun is, maar daarna neemt haar
licht geleidelijk toe totdat het gehele deel van haar lichaam
dat naar ons toe gekeerd is, gevuld is met licht, en daarna
neemt het weer af met onmerkbare stappen totdat zij totaal
verdwijnt: precies zo doen alle lichamen van rationele-,
irrationele- en vegetatieve aard, zoals mensen groeien tot zij
hun uiteindelijke lichaamslengte hebben bereikt en daarna
weer gaan hangen en continu afnemen totdat hun leven is
beëindigd. En zo ook voor veel andere dingen.
Het is daarom noodzakelijk om de Maan te betrekken in de
betekenis van elke vraag, elke geborene en elke onderneming
en zaak en haar goede conditie zal de goede uitkomst aangeven en zo ook met het tegengestelde.
Want haar invloed en kracht is zó groot dat als de heer van
de Ascendant of een andere significator van een kwestie
zwak is en geafflicteerd, zodat deze de kwestie niet kan bewerkstelligen zoals het zou moeten – en zij (de Maan) sterk
is, dan zal het niettegenstaande toch volbracht worden. Want
zij is de schoolmeesteres van alle dingen, zij kan de invloed
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van de planeten naar beneden halen en een soort van tussenpersoon zijn tussen hen (de planeten) door de invloed van
de een naar de ander toe te brengen door de dispositie van
de ene planeet te ontvangen en deze naar de andere te brengen…..”.

U begrijpt het al, de Maan heeft een zéér grote vinger
in de pap bij elke uurhoekhoroskoop. Dus náást de heer
van de Ascendant speelt ook de Maan een flink woordje mee. U heeft dat in de voorgaande voorbeelden al
gezien bij de vraag of een man in het huwelijk zou
treden of niet. En zo zijn er talloze voorbeelden te geven. De Maan is in al die gevallen de mede-significator
van de vraagsteller: de hoofdsignificator is natuurlijk
de heer van de ASC.
Maar als het huis die de gevraagde kwestie aanduidt het
teken Kreeft op de cusp heeft, dan wordt de Maan natuurlijk de significator van het gevraagde en is dan niet
meer de mede-significator van de vraagsteller. Anders
zou de vraag nooit goed beantwoord kunnen worden.
Een aardig voorbeeld wordt gegeven in “Horary Astrology” door Derek Appleby, case-38. De vraag luidt
hier: “ verkopen wij ons huis voor een goede prijs?”.
De horoskoop ziet er als volgt uit:

koper. Elke planeet in het 7e huis komt daarmee “in de
macht” van de verkoper. Hier is dat de Maan, die de
toestand of omstandigheden van het te verkopen huis
aangeeft.
De prijs die het huis opbrengt, wordt aangegeven door
het 10e huis. Ja…dat is even wennen met die uurhoekastrologie… de prijs door het 10e huis? Dit komt niet uit
de lucht vallen. Dorotheus van Sidon schreef in zijn
boek “Carmen Astrologicum” zo’n 100 jaar v. Chr.
reeds het volgende in Boek-5, hoofdstuk-8: “….als je
iets wilt huren, zoals een stukje gecultiveerd land of
bomen of een huis, dan geeft de Ascendant de conditie
aan van de persoon die dit voornemens is, de Descendant de eigenaar van die dingen en het 10e huis de
huur of de prijs van die dingen….”. Leuk hè?
Terug naar onze horoskoop. Saturnus in Maagd geeft
een gemiddelde prijs aan, want die staat daar niet slecht
en ook niet goed. Merk op dat Saturnus in de allerlaatste graad staat, maar oké, hij blijft in Maagd staan.
De Maan geeft niet alleen het huis aan, maar ook de
omstandigheden en vaak ook de achterliggende reden
aan waarom die vraag wordt gesteld. Derek Appleby
noemt dit, maar ook Anthony Louis in “Horary Astrology, plain & simple” en vele andere autoriteiten.
Wat bleek? Het huis werd redelijk snel verkocht tegen
een prijs die niet mee- of tegenviel. Waarom snel? De
verkoper moest naar het buitenland en had dringende
redenen om zijn huis te verkopen.
Zie de Maan in Boogschutter (buitenland) in het 7e
huis. De snelheid waarmee het huis moest worden verkocht was in het voordeel van de koper (7e huis) die
dus een zekere voordeelpositie had.
Het bepalen of een zaak doorgaat of niet is reeds in de
vorige afleveringen besproken en hierop zijn nog een
x-aantal speciale omstandigheden te bedenken, die in
een volgende aflevering aan de beurt komen, zoals de
“overbrenging van het licht” door de Maan of door een
andere planeet.

De vraagsteller wordt aangegeven door de Stier ascendant, waarvan Venus de heer is. Deze staat in Leeuw
niet erg sterk. De koper wordt aangegeven door het 7e
huis en de heer, Mars. Die staat in Schorpioen in eigen
teken en dus zeer sterk.
Let op! Uurhoekastrologie is klassieke astrologie,
dus de oude planeet-heerserschappen toepassen.
Het huis dat verkocht moet worden, wordt door de
Maan aangegeven, want het 4e huis gaat bijna altijd
over het huis in de vraag. Hier is dus de Maan NIET de
mede-significator van de vrager, maar een zelfstandige
significator die de toestand van het huis aangeeft. Het
feit dat de Maan in het 7e huis staat, betekent al dat de
koper een zekere macht of invloed heeft over het te
verkopen huis. Het hele 7e huis is het domein van de
Astrologische Nieuwsbrief Editie 6 - Jaargang 2 – nummer 3

Void Of Course Moon.
Een onderwerp dat zeer veel besproken wordt in de
uurhoekastrologie, en in feite gaat de discussie nog
steeds door, is die van de “Void Of Course” Maan, ook
wel “Afhoudende” Maan genoemd.
De afhoudende Maan is één van de Considerations die
Bonatti ook al noemde en die luidt: “…de 19e consideratie is om te kijken of de Maan –Void of Course- is, want dan
betekent het een belemmering voor de zaak in kwestie, het
zal niet tot een goed einde komen en het zal ook niet worden
voltooid, maar de vrager zal gedwongen zijn om ermee te
stoppen met schaamte of verlies….”

Wat is dan die afhoudende ofwel Void of Course
Maan?
Blad
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De traditionele uurhoekleer geeft aan dat de Maan Void
is als zij, lopende in het huidige teken, geen toenemende aspecten meer kan maken met andere planeten en
zodoende de zaak kan voltooien. Pas wanneer de Maan
in het volgende teken aankomt, kan zij weer een toenemend aspect maken.
Een voorbeeld, ook weer uit het boek van Derek Appleby. Derek laat zich adviseren door een goede vriendin van hem via de Tarot. De uitkomst bevalt hem totaal niet en hij is zeer bezorgd. Thuisgekomen stelt hij
zich de vraag: “Is het bericht waar?”.

Derek wordt aangegeven door de Boogschutter ASC
met Jupiter als heer. De Tarot-vriendin door het 7e huis
en dus door Mercurius. Merk op dat Mercurius op
14.51 Kreeft direct wegloopt van Jupiter op 14.18
Kreeft, aangevende dat de raadpleging nog maar pas
plaatsvond.
Nu zegt de aloude regel over de Maan die Void is, dat
de zaak niet doorgaat of waar is, enz..
De Maan staat hier op 27.38 Waterman en maakt geen
enkel ander aspect meer met welke planeet dan ook.
Haar laatste aspect was een oppositie met Saturnus op
26.38 Leeuw. Zolang de Maan in Waterman staat,
maakt zij geen aspect meer. De Maan is hier dus Void
en het antwoord luidt: “Nee, het bericht is niet waar, er
komt niets van terecht, enz…”.
Dus de Void of Course Maan geeft op zich al antwoord
op de vraag, nog afgezien van het feit of de werkelijke
significators wel of geen antwoord geven. Let op! Dit
is de oude redenering van een afhoudende Maan.
Kijken wij toch nog even naar de werkelijke significators, dan is Jupiter uiteraard weer Derek die de vraag
stelde. Berichten, geruchten, etc. worden aangegeven
door het 3e huis. Op dit 3e huis staat Waterman, waarvan (in de klassieke astrologie) Saturnus de heer is.
Maken nu Jupiter en Saturnus een (Ptolemeïsch) as-
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pect? NEE, zie horoskoop. Maakt de Maan (als medesignificator) een aspect met Saturnus? NEE!
De Maan maakte wel een oppositie, maar dat was vóór
de vraagstelling en dat telt hier niet.
Het antwoord luidt alweer “Nee, het bericht is niet
waar”. De auteur kon dan ook bevestigen, dat er niets
van de Tarot-waarzeggingen uitkwam.
Er zijn echter ook vele andere meningen over de Void
of Course Moon. Ivy Goldstein-Jacobson beweert op
blz. 20 van haar “Simplified Horary Astrology” dat het
de Maan is toegestaan om ELK aspect te maken waarop zij appliceert vanuit het teken waarin ze zich bevindt. Dus als de Maan op 2° Stier staat en Saturnus op
26° Maagd, dat het de Maan dus is toegestaan om de
driehoek met Saturnus te maken in de beoordeling van
de vraag. In de oude leer moeten de Maan en Saturnus
eerst binnen hun werkingsorb staan om überhaupt te
MOGEN meedoen in het aspect. De gezamenlijke orb
van de Maan en Saturnus is ca. 12,5 + 9 = 21,5. Werkingsorb derhalve de helft ofwel 10,75 graad, laten wij
zeggen 11 graden. In de werkelijk oudere leer zouden
de Maan en Saturnus dus niet eens in aanmerking komen voor dit aspect. De Maan kan bij Ivy Jacobson
echter wel Void komen en dat betekent volgens haar
dat er NIETS van terecht komt, wat de vraag of kwestie
ook moge zijn.
William Lilly ging ook op een hele speciale manier om
met de Void of Course Maan. Aan de ene kant beweert
hij in Christian Astrology, blz. 112 dat de Maan dan in
dat teken geen inlopend aspect meer kan maken, maar
er zijn diverse voorbeelden te noemen in datzelfde
boek waarin Lilly schrijft dat de Maan Void is, maar
dat hij de Maan gewoonweg aspecten laat maken in het
daaropvolgende teken, waarvan zo een voorbeeld. Over
de werking van een Void Maan schrijft Lilly op blz.
122: “…alle soorten zaken gaan nauwelijks door (tenzij de
principiële significators sterk staan) als de Maan Void of
Course is, echter soms functioneert zij bij Void of course als
zij in Stier, Kreeft, Boogschutter of Vissen staat….”. Blijk-

baar doet de Maan het goed in haar eigen teken, haar
exaltatieteken en de beide tekens van Jupiter.
Lilly houdt zich vaak niet aan zijn eigen voorschriften,
dat wordt duidelijk uit de voorbeelden uit zijn Christian
Astrology, bijvoorbeeld op bladzijde 401 bij de kwestie
“If his excellency Robert Earl of Essex should take
Reading, having then surrended it with his army”.
Wij bevinden ons midden in de Engelse Burgeroorlog,
waarover u al in hoofdstuk-2 een en ander heeft gelezen. De graaf van Essex (aan de zijde van het Parlement) staat met zijn leger voor de stad Reading en
vraagt zich af of hij de stad moet innemen. De volgende horoskoop is van toepassing, datum: 17 april 1643
om 18:50 uur te Londen.
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Lilly redeneert als volgt: “..de graaf van Essex wordt
aangegeven door Mars, heer van de ASC. Zijne majesteit
wordt aangegeven door de Zon, heer van het 10e huis. De
krachten die de stad Reading moeten verdedigen en Essex
moeten hinderen en tegenstaan worden aangegeven door
Venus in Vissen en de Zon in Stier.
De stad Reading door Waterman, het teken op het 4e huis en
de bestuurder, Sir Arthur Aston door Saturnus, heer van
Waterman. De munitie en proviant in de stad worden aangegeven door Jupiter, heer van 5 en Venus die daar lokaal in
staat….. de Maan separeert Void of Course en er was geen
hoop op dat de stad ingenomen zou kunnen worden….zij
loopt in op een sextiel met Mars, in tekens die langzaam
rijzen en het aspect is gelijkwaardig aan een vierkant wat
betekende dat Essex heel veel moeite zou hebben voordat hij
de stad kon krijgen…..ik denk dat de stad over 8 dagen ingenomen kan worden, niet via bloedvergieten, maar via een
plan, omdat Zon sextiel Mars uitlopend is en ook het vierkant
Mars – Saturnus. Bovendien loopt de Maan in een sextiel
met Mars….”

De stad Reading werd op 27 april ingenomen door
Essex ten voordele van de Parlementariërs.
Het is vreemd dat Lilly eerst beweert dat de Maan Void
is en vervolgens laat hij de Maan gewoon een sextiel
maken vanuit het volgende teken, Maagd! Als de Maan
Void was, had Lilly moeten concluderen dat het geen
zin had om de stad aan te vallen en dat er niets van
terecht zou komen, volgens de algemeen geldende regels voor een Void of Course Maan.
Lilly zondigt tegen zijn eigen regels en doet dat ook in
zijn andere voorbeelden op de bladzijden 165, 385, 436
en 439 van Christian Astrology.

Tips & Trucs voor Newcomb Versie-3:
het gebruik van de AstroWatch functie.

Weinig mensen realiseren het zich, ondanks dat het in
de meegeleverde handleiding beschreven staat, maar
het programma Newcomb Versie-3 bevat een echte
Astro Watch functie. Niet alleen dat, maar nog véél
meer van zeer grote informatieve waarde. De hoogste
tijd dus voor een herintroductie.
De AstroWatch functie in het programma is een soort
van astrologisch horloge dat wordt aangedreven door
de interne klok van uw PC of laptop. De juiste datum
en tijd van uw PC bepaalt ook meteen de zuiverheid
van de getoonde gegevens. Dat zal tegenwoordig niet
zo´n probleem meer zijn, want alle moderne PC’s hebben een nauwkeurig lopende interne klok. Sommige
kunnen worden gesynchroniseerd met een atoomklok
via speciale programma’s. Bovendien is het nog steeds
mogelijk om de PC-klok handmatig “gelijk” te zetten
met een ander nauwkeurig uurwerk.
De AstroWatch functie binnen Newcomb is op te roepen via het menu “Extra / AstroWatch”, zie onderstaande afbeelding.

Er opent dan een nieuw scherm dat elke twee seconden
wordt geactualiseerd via een timer in het programma.
Dit scherm ziet er als volg uit:

Kortom, er wordt zeer verschillend gedacht over de
toepassing van de afhoudende Maan. Er bestaan wel
allerlei regels voor, maar die worden te pas en te onpas
gebruikt, waarschijnlijk al naar gelang het de uurhoekastroloog het beste uitkomt.
Astrologische Nieuwsbrief Editie 6 - Jaargang 2 – nummer 3
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seconden en voor de Maan tussen 0,005 en 0,05 boogseconden. In de display zijn dan ook de waarden tot op
0,001” afleesbaar.
Ook het actuele Lentepunt, het “Synetic Vernal Point”
is direct afleesbaar.

Bovenaan ziet u de datum en tijd en de standaard coördinaten, waarop de astrowatch functie is gebaseerd. Het
is mogelijk om dit in te stellen voor uw actuele locatie.
U ziet tevens enkele astronomische gegevens, zoals de
exacte Juliaanse datum met 10 decimalen, de actuele
Sterretijd op 0,01 seconden nauwkeurig en de waarde
van T op 18 decimalen, voldoende voor een uiterst
nauwkeurige berekening van alle hemellichamen.
Vervolgens ziet u daaronder een lijstje met Zon, Maan
en planeten plus de Mean Node, True Node, het actuele
Lentepunt en de hellingshoek van de Aardas op 0,001”
nauwkeurig.
Alle berekeningen worden met de meest nauwkeurige
formules uitgevoerd, waaraan ik ruim 4 jaar heb gewerkt en getest met honderdduizenden testcases. Uitvoerige documentatie over de nauwkeurigheden van
Zon, Maan en planeten staan op de website op de pagina over Newcomb3. Deze informatie wordt volledig
gemaakt bij versie-4 van het programma.
Het is leuk om te zien hoe de planeetstanden elke 2
seconden worden geactualiseerd.

In dit voorbeeld staat het Lentepunt op 5° 7’ 40,28”
Vissen. Dit punt is het startpunt voor alle lengten van
planeten en huizen in de Tropische Zodiak, waarover ik
een artikel schreef op de website. De link:
http://home.hetnet.nl/~ligteneigen1/artikelen/art27/art2
7nl.html
Heel langzaam loopt dit punt in achterwaartse richting
met een snelheid van ongeveer 1 graad per 72 jaar.
Rond de tijd van Ptolemeus waren de Tropische Zodiak
en de Siderische nagenoeg gelijk aan elkaar, maar de
tijd heeft beide zodiakken uit elkaar laten lopen. Ooit
komt het moment dat het Lentepunt op 0.00.00 Vissen
staat en daarmee is dan officieel het Watermantijdperk
begonnen (nog maar 350 jaar…).
Ook interessant is de hellingshoek van de Aardas, ofwel de Ecliptica. Deze staat nu 23°26’ 23,358” schuin
ten opzichte van de Equator. Het is de True Ecliptic,
dus gecorrigeerd voor nutatie met een nauwkeurigheid
van 0,000 02 boogseconden, jawel…
Helemaal rechts staan de actuele huizen, die natuurlijk
elke 2 seconden worden geactualiseerd en daarmee
grofweg 30 boogseconden toenemen bij elke update.

en ca. 20 seconden later…
Beneden in het scherm staan allemaal knopjes, waarmee de diverse opties mogelijk zijn.

In de periode tussen 500 na Chr. en 2500 na Chr. zijn
de nauwkeurigheden voor de planeten ca. 0,005 boogAstrologische Nieuwsbrief Editie 6 - Jaargang 2 – nummer 3
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Keuze uit drie huizensystemen, met de default op Placidus. Steeds als u een optie kiest, wordt de weergave
aangepast, zoals o.a. bij KOCH-huizen:

Als u hierop klikt, dan wordt dit scherm afgesloten,
maar… de interne timer loopt nog door in het programma. U komt dan weer terug in het hoofdprogramma en u ziet dan een grote grijze knop, die ik speciaal
zo groot heb gemaakt om u later niet te laten vergeten
om de timer werkelijk uit te zetten.

Maar ook voor de planeten zijn er instelknopjes gemaakt om allerlei verschillende gegevens te bekijken:

Kiest u voor “Snelheden”, dan krijgt u de actuele dagelijkse snelheden te zien:

Ik zal de timer nu expres aan laten staan, want ik wil
nu de horoskoopfiguur laten zien die ook elke 2 seconden wordt bijgewerkt. Vervolgens ga ik naar de menukeuze om de horoskooptekening te tonen.

Daar gebeurt nog niets, tot het moment dat u de timer
activeert door op de knop te drukken…
Zo loopt de Maan in dit voorbeeld 12° 43’ 17,44” per
dag op dit moment. Maar 1 minuut later loopt de Maan
alweer bijna 1 boogseconde per dag sneller, zij is dus
met een versnelling bezig in haar baan.

Het is zéér leerzaam om in een langere tijd naar al deze
gegevens te kijken.

Vervolgens gaat u lekker kijken naar de horoskooptekening die elke 2 seconden wordt bijgewerkt. Een
voorbeeldje van een deel van de horoskoop vindt u
hieronder. Zodra de cusp van het 8e huis op 11.54 Waterman staat, schuift Jupiter het 7e huis binnen. U kunt
gewoon blijven wachten en kijken hoe dit allemaal
gebeurt. Alles wordt bijgewerkt, ook de onderschepte
tekens en ook de onderlinge verdeling van de planeten
langs de huizencuspen en ook de nieuwe tekens op de
cuspen.

Nu komt het interessante deel. U ziet de STOP knop
bovenaan rechts in dit scherm.
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Ca. 10 minuten later is de situatie…..

Dit is overigens een hele speciale passage in de Tetrabiblos, die later ook door William Lilly werd gebruikt
in een bepaalde uurhoek. Lilly verklaart in zijn boek
“Christian Astrology” Book-1, hoofdstuk-16 nog het
volgende over de veelvuldige indeling van de tekens:
“….An into Signs of right or long ascention, viz. CANCER
LEO VIRGO LIBRA AQUARIUS SAGITTARIUS.
An into Signs of shorter oblique ascention, viz. CAPRICORN
AQUAIRIUS PISCES ARIES TAURUS GEMINI.
The Signs of long ascention continue two hours and more in
the Ascendant: and Signs of short ascentions, doe arise in
little more then an houre, and some in lesse, as you may
experiment by…..”.

U ziet Jupiter nét het 7e huis ingaan en zo wordt alles
continu bijgewerkt. Op die manier kunt u ook leuk de
ondergang van de Maan of de Zon bijhouden, en dit
controleren door af en toe uit het raam te kijken. Het
moet allemaal precies kloppen.
Als u klaar bent, klikt u dan op het knop Timer Uit

Het horoskoopbeeld wordt dan niet meer bijgewerkt. U
kunt daarna het scherm helemaal sluiten. U keert dan
terug in het hoofdscherm. Klik dan op de grote grijze
knop om de timer definitief het zwijgen op te leggen.
Als u dit niet doet, krijgt u onvoorspelbare resultaten
bij de horoskoopberekeningen. Voor alle zekerheid
kunt u het programma stoppen en weer opnieuw starten.
Ik hoop hiermee voldoende interesse te hebben gewekt
voor deze mooie functie binnen het programma, waarin
overigens ruim 200 uur programmeerwerk heeft gezeten, maar dat is alweer een tijdje geleden gebeurd. ■
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Astrologie van A tot Z:
Snel- en langzaam rijzende tekens

Sinds de klassieke tijden wordt er gesproken over langzaam- en snelrijzende tekens en de eventuele gevolgen
daarvan bij bepaalde configuraties in de horoskoop. Zo
lezen wij in de Tetrabiblos van Ptolemeus, Boek-3,
Hoofdstuk-10 de volgende passage: “….And sometimes,

Waar gaat het nu precies om bij tekens van korte- en
lange Klimming?
Als u gebruik zou maken van een huizentabel en u kijkt
wat de Ascendant is bij een bepaalde breedtegraad voor
de afzonderlijke graden van het MC dan zult u ontdekken dat bepaalde tekens sneller dan 1 graad per 4 minuten geboortetijd rijzen en andere tekens weer langzamer. Een voorbeeld uit enkele huizentabellen die ik op
mijn downloadpagina heb geplaatst. De volgende afbeelding toont de Ascendantsgraden in het gebied einde
Kreeft – begin Leeuw voor 52° Noorderbreedte.

U ziet hier dat de toename van de Ascendantsgraad
voor elke 4 minuten sterretijd (dus ook geboortetijd) in
de orde ligt van 0° 45’ tot 0° 43’ in dit kleine stukje
tabel. Deze snelheden van de rijzende tekens noemt
men “langzaam”. Als men als uitgangspunt 1 graad per
4 minuten tijd hanteert, dan is 0° 45’ zeker langzaam te
noemen, want dat is 75% van de gangbare snelheid.
Als wij nu verder kijken in de tabel bij een ander gedeelte, tussen Vissen en Ram, dan ziet u het volgende:

also, among the signs that ascend slowly the sextile aspect
destroys, when it is afflicted, and again among the signs that
ascend rapidly the trine. When the moon is the prorogator,
the place of the sun also destroys……”.
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De snelheid van de rijzende tekens ligt nu tussen de
1° 53’ en 2° 14’ voor elke 4 minuten verschil in uw
geboortetijd. Dit is aanzienlijk meer dan de 0° 45’ bij
de tekens Kreeft of Leeuw.
Men noemt deze tekens Waterman, Vissen en Ram de
snelrijzende tekens.
Feitelijk ligt de grens bij de gangbare snelheid van 1
graad per 4 minuten geboortetijd. Over het algemeen
geldt dan:
Langzaam rijzende tekens:
Kreeft – Leeuw – Maagd – Weegschaal – Schorpioen

U ziet deze hoogste snelheid aangegeven door de rode
cirkel op 2,445° = 2°26’42” per 4 minuten tijd. Daarna
daalt de snelheid van het rijzend teken en wanneer de
Ascendant een positie van 1 graad Stier heeft bereikt, is
de snelheid nog 2° 8’; bij 1 graad Tweelingen is deze al
1° 27’ geworden; bij 1 graad Kreeft is dat 0° 55’ en bij
1 graad Leeuw is dat 0° 43’ per 4 minuten tijd.
Daarna blijft de snelheid van het rijzende teken min of
meer een lange tijd dezelfde en begint daarna het omgekeerde op te treden:
Nu bekijken wij eens het effect op een breedte van
53°29’ Noorderbreedte, ofwel Schiermonnikoog, dan is
het effect 2° 38’ voor elke 4 minuten geboortetijd.

Snelrijzende tekens:
Boogschutter – Steenbok – Waterman – Vissen – Ram
– Stier - Tweelingen
U vindt deze indeling dan ook overal genoemd in de
oude- en nieuwe astrologische literatuur.
Toch geldt dit niet altijd en overal en de onderstaande
voorbeelden laten dit duidelijk zien. Allereerst laat ik u
het snelheidsverloop zien van de Ascendantsgraden
voor 52° Noorderbreedte. Deze gegevens komen uit
een excelsheet, waarin ik de Ascendant rechtstreeks
bereken uit de Sterretijd. Door steeds het verschil tussen twee achtereenvolgende Ascendantsgraden in een
grafiek te zetten, kan het effect direct visueel gemaakt
worden.
Onderstaande grafiek toont het snelheidsverloop voor
52° Noorderbreedte. Op de X-as staan de diverse Ascendantsgraden van 0 tot 360 vermeld.

Als de breedte steeds maar Noordelijker wordt, is het
effect steeds sterker. Zie hieronder de grafiek voor een
breedte van 60° Noord, ergens in Noorwegen.

Een voorbeeld: Als de Ascendant op 1 graad Ram staat,
dan is de snelheid per 4 minuten tijd gelijk aan 2° 27’
volgens de exacte berekeningen.
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Het gevolg is hier dat de Ascendant voor elke 4 minuten geboortetijd maar liefst 4½ graad doorloopt. Dit
heeft natuurlijk enorme gevolgen voor de correctie van
een dergelijke horoskoop.

1 Graad lengte op Aarde is gelijk aan 3600” en deze
zijn gelijk aan 8 x 3600” Ascendantsgraad. Dit houdt
dus in dat elke 1” lengte op Aarde gelijk staat met 8”
op de Ascendant als verschil.

U heeft waarschijnlijk gezien dat er een kleine “hobbel” zit in de grafiek tussen het gebied Leeuw en Boogschutter. Ik heb de grafiek van 52° Noorderbreedte
sterk uitvergroot met een andere schaalverdeling en u
ziet dan het verbazingwekkende beeld:

Wat zou nu 1” lengte op Aarde voorstellen? Laten wij
als voorbeeld de Evenaar nemen. Die heeft een omtrek
van bijna 40.000 kilometer voor het gemak. De omtrek
van een hele cirkel is 360 graden = 360 x 3600 “. Als
wij dus 40.000 kilometer delen door (360x3600) dan
krijgen wij ca. 30 meter overeenkomend met 1” lengte
op Aarde.
Op een breedte van 52° Noord is de omtrek ongeveer
24.600 kilometer. Delen wij die 24.600 kilometer door
(360x3600) dan krijgen wij ca. 20 meter voor elke 1”
aan lengte op Aarde op 52° Noorderbreedte.

Het plaatje lijkt afkomstig van uw tandarts…..
Het geeft aan dat de sterkst langzaamrijzende tekens te
vinden zijn in Leeuw en Schorpioen. De tekens Maagd
en Weegschaal rijzen iets sneller, maar het verschil is
minimaal: 0,01 graad ofwel 36 boogseconden per 4
minuten tijd. Dan daalt de snelheid spiegelbeeldig bij
de tekens Schorpioen en Boogschutter om daarna definitief sterk toe te nemen.
Wat betekent dit voor de dagelijkse astrologische praktijk bij de snelrijzende tekens?
Het zal waarschijnlijk niet nieuw zijn, maar het maakt
de eisen aan een nauwkeurige geboortetijd en de geografische coördinaten nóg stringenter. U dient alle mogelijke onzekerheden weg te nemen die een foutieve
horoskoop in de hand kunnen werken.
Als het even kan, dient u zo nauwkeurig mogelijk de
coördinaten van de geboorteplek vast te stellen. Dit is
niet nieuw natuurlijk: ik schreef dat al in de eind 70-er
jaren in het astrologisch tijdschrift Sagittarius. Vroeger
gebruikte men topografische kaarten, waarop bijna elke
boom staat afgebeeld. Tegenwoordig kan men Google
Maps gebruiken of andere topografische zoekprogramma´s op het internet.
Want welke invloed heeft de lengtecoördinaat van de
geboorteplek? Als wij nu eens uitgaan van 2 graden per
4 minuten tijd bij Ram op de Ascendant.
Elke graad lengte op Aarde betekent 4 minuten kloktijd
en dat komt overeen met 8 graden op de Ascendant.
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Als een straat nu eens 100 meter lang zou zijn, dan is
het verschil tussen het begin en het einde van de straat
dus 100 meter en dat is ca. 5” aan lengte. Die 5” aan
lengte betekent een verschil van 5 x 8 “ in de Ascendantsgraad = 40” in de Ascendantsgraad.
Dat is natuurlijk weinig, maar stel nu eens dat een
langzame planeet zoals Uranus een vierkant maakt op
uw Ascendant en die Uranus loopt bijvoorbeeld 2’ per
jaar = 120” per jaar progressief. Dan heeft dat vierkant
een speling van 40 / 120 = 4 maanden als uw geboorteplek 1 straatlengte onzekerheid heeft.
Denk nu niet dat dit een raar voorbeeld is, want dergelijke aspecten komen erg vaak voor: Uranus, Neptunus
en Pluto lopen eenmaal niet erg hard en al hun aspecten, dus conjuncties, sextielen, vierkanten, driehoeken
of opposities kunnen deze afwijking hebben.
Zelfs ogenschijnlijk snelle planeten, zoals Mercurius
kunnen juist tijdens hun overgang naar retrograde of
omgekeerd erg langzaam lopen.
De lengtecoördinaat is natuurlijk maar één effect. De
breedte speelt een mindere rol, maar de onzekerheid
van uw geboortetijd gooit natuurlijk helemaal roet in
het eten. Die onzekerheid is vele malen groter dan de
onzekerheid in de lengtecoördinaat. Het effect op zo’n
Ascendantsgraad is dan gigantisch. Des te meer reden
om de horoskoop altijd te corrigeren op basis van gebeurtenissen, zéér zeker als u voorspellingen wilt gaan
berekenen. Dat dit geen eenvoudige taak is, wordt duidelijk uit mijn diverse artikelen op de website. Men
heeft hiervoor een uiterst nauwkeurig programma nodig PLUS… de mogelijkheid om DIRECT een cusp uit
te rekenen op een bepaalde graad in de radix of bij
progressie. Dergelijke programma’s zijn erg dun bezaaid, omdat men de formules onvoldoende kent. Door
herhaaldelijk andere geboortetijden in te voeren, komt
men er ook, maar dat duurt uren voor één enkele gebeurtenis.
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Welke andere conclusie kunnen wij ook nog trekken uit
de bizarre spreiding van de Ascendantsnelheid?
Dat de kans op “onze” breedtegraden om een Ascendant in Vissen of in Ram te hebben grofweg twee keer
kleiner is dan de kans op een Kreeft of Leeuw Ascendant om maar een voorbeeld te noemen.
De tijd die het hele teken Ram nodig heeft om te rijzen
op 52° Noorderbreedte bedraagt ongeveer 52 minuten.
De tijd die het teken Kreeft nodig heeft om geheel te
rijzen is ca. 152 minuten. Dat zijn grote verschillen
natuurlijk. In diezelfde 152 minuten kan de “aspirantgeborene” 3 kansen hebben op een ander teken in de
reeks Waterman-Vissen-Ram of Vissen-Ram-Stier. Het
zal statistisch wel aan te tonen zijn dat er significant
minder mensen een Ram-ascendant hebben dan een
Kreeft- of Leeuw Ascendant.
Bij hogere breedtegraden wordt dat effect nóg veel
sterker en dan kunnen zelfs 2 hele tekens rijzen binnen
1 uur tijd!
Dit is overigens NIET afhankelijk van het soort huizensysteem, want de Ascendant is altijd hetzelfde, welk
huizensysteem men ook gebruikt.
Tot slot nog dit..de zinsnede waar dit artikel mee begon
uit de Tetrabiblos van Ptolemeus en waar William Lilly
ook mee werkte met zijn uurhoeken…. “….And sometimes, also, among the signs that ascend slowly the sextile
aspect destroys, when it is afflicted, and again among the
signs that ascend rapidly the trine. When the moon is the
prorogator, the place of the sun also destroys……”.

Wellicht hebben wij hier te maken met een “geheim”
van de astrologen uit de Oudheid. Waarom zou een
sextiel verwoestend kunnen werken? Ptolemeus geeft
geen verdere voorbeelden, maar Lilly doet dat wel in
enkele uurhoekhoroskopen in zijn boek “Christian Astrology”.
Op de bladzijden 156-157 waarin een vrouw vraagt
naar het welzijn van haar zoon analyseert Lilly
“…..should judge Medicine, or such a one as Jupiter had
relieved him: and because Mercury Lord of the 11th, applies
to a Square of Jupiter in the Ascendant, both of them being
in Signes of long ascention, which is equivalent to a Trine, I
should judge the Querent to have…”.

Op bladzijde 181 waarin een handelsman vraagt naar
zijn toekomst analyseert Lilly “…I observed that Jupiter
a generall Significator of wealth, was in his exaltation and
Angular, casting his Square Sinister very neer to the degree
ascending, which Square in signes of long ascensions, we
usually repute a Trine. I also found…”.

Op bladzijde 290 waarin een zieke man informeert naar
zijn toestand analyseert Lilly “…Fourthly, the Moon did
separate from the Sextile of Mercury, Lord of the Ascendant,
in Signes of long ascensions (which is more properly a
Square aspect) and did transfer his vertue to Jupiter Lord of
the 8th….”.

En als laatste een voorbeeld op bladzijde 401 waarin de
graaf van Essex benieuwd is of hij de stad Reading kan
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innemen. Dit speelde ten tijde van de Engelse Burgeroorlog. Lilly analyseert “…she (the Moon) applyed to a
Sextile of Mars, being in Signes of long ascensions, the aspect is equivalent to a Square; which argued….”.

Telkens zien wij hetzelfde patroon terugkeren: een
sextiel in langzaamrijzende tekens werkt als een vierkant en een vierkant als een driehoek. Waarom zou dat
zo zijn? Als ik dit probeer te beredeneren, dan kom ik
op het volgende:
Een sextiel is 60 graden. Als wij een afstand van 60
graden op de Ascendant uitmeten, beginnend vanaf
Kreeft tot en met Leeuw (langzaamrijzende tekens) dan
heeft het MC een afstand van 81 graden afgelegd, ofwel bijna een vierkants-afstand.
Als wij 90 graden op de Ascendant afmeten tussen
Kreeft en Weegschaal, dan heeft het MC een afstand
van 124 graden. Dit alles voor een breedte van 52°
Noord, ongeveer het werkgebied van William Lilly te
Londen in die tijd.
Uiteraard zitten er bepaalde spelingen tussen, overeenkomende met de orb van de planeten. De snelheid van
de Ascendant voor langzaamrijzende tekens Tweelingen tot een met Schorpioen is ongeveer 0,70 van de
standaardsnelheid. In onderstaande tabel staat links het
aspect tussen planeten in langzaamlopende tekens en
rechts het overeenkomende aspect op het MC door te
delen door 0,70.
Langzaam rijzend
60
90
120
126
84
63

Normaal rijzend
86
129
171
180
120
90

U ziet uit deze tabel dat een “langzaamrijzend sextiel”
van tussen de 60 en 63 graden overeenkomt met een
“normaalrijzend vierkant” van tussen de 86 en 90 graden, alleszins binnen aanvaardbare orbs.
Evenzo komt een “langzaamrijzend vierkant” van tussen de 84 en 90 graden overeen met een “normaal rijzende” driehoek van tussen de 120 en 129 graden.
Zou een “langzaamrijzende driehoek” van tussen de
120 en 126 graden misschien overeenkomen met een
“normaalrijzende oppositie” tussen de 171 en 180 graden???
Niemand weet het nog precies. Ptolemeus voegde er
nog wel subtiel aan toe “…among the signs that ascend
slowly the sextile aspect destroys, when it is afflicted..”.

Wellicht zit hier eventueel de clou: de wijze waarop
zo’n langzaamrijzend sextiel of vierkant of driehoek
wordt geaspecteerd.
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•
•
•

Een langzaamrijzend sextiel zou uitwerken als een
vierkant INDIEN het slecht wordt geaspecteerd.
Een langzaamrijzend vierkant zou uitwerken als
een driehoek INDIEN het goed wordt geaspecteerd.
Wie weet, werkt een langzaamrijzende driehoek
dan uit als een oppositie INDIEN het slecht wordt
geaspecteerd.

Het zou zéér revolutionair zijn als wij hier iets “ouds”
zouden herontdekken als iets “nieuws”. Het vergt in
feite het nauwkeurig bijhouden van de gebeurtenissen
en de lopende progressieve aspecten en dan kijken of er
bepaalde patronen te herkennen zijn.
Uiteraard moet men zeer alert blijven op de standaard
zaken. Als bijvoorbeeld Mars in Kreeft staat en Venus
in Maagd en beide planeten aspecteren elkaar met een
sextiel (tussen Kreeft en Maagd is 60 graden), dan is
dit sextiel reeds werkend als een vierkant, zoals mijn
leermeester Gieles altijd zei. Mars in Kreeft staat in val
en Venus in Maagd ook, dus van zo’n aspect komt
niets terecht, al helemaal niet in negatief werkende
huizen. Dit zijn natuurlijk de basiszaken die men steeds
moet meewegen in een onderzoek. Het is niet eenvoudig, maar wel lonend. ■

7

Voortgang programmering van het astrologisch programma Newcomb Versie-4.

Sinds de introductie van Newcomb Versie-3 in mei van
2007 heb ik een wensenlijstje bijgehouden van zaken
die ik nog in het programma wilde verwerken. De behandeling van speciale onderwerpen op mijn website,
zoals de klassieke astrologie en de uurhoekastrologie
brachten extra wensen voor een nieuwe release van het
programma, maar ook waren er wensen en
verbeterpunten uit oudere versies die waren blijven
liggen, zoals een mooie heelal presentatie van de
planeten op het moment van de geboorte, progressies
over een langere datum, zoals de transits en voor
mundane astrologie en nog een hele lange lijst met
andere zaken. Ook waren er vragen van gebruikers over
de Zwarte Zon en –Maan, zelfs over asteroïden en nog
meer dan dergelijke zaken.
De succesvolle voorspellingen over de eerste 3 wedstrijden van het Nederlands Elftal op het EK2008 die ik
maanden van tevoren maakte via de uurhoekastrologie
waren gebaseerd op mijn eerdere programmeerwerk
aan dit onderdeel. Na diverse verfijningen is dit allemaal reeds afgerond.
Zelf heb ik altijd de wens gekoesterd om ooit nog eens
een integratie tot stand te brengen met de Vaste Sterren
en hun betekenissen, standen en ook zoiets voor de
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afzonderlijke graden van de zodiak volgens de inzichten van Charubel. Met name deze laatste twee zouden
voor mij persoonlijk het programma zo goed als “af”
maken, alhoewel een programma nooit echt klaar is, zo
leert de ervaring wel.
Welnu, hieronder zal ik een opsomming geven van de
voornaamste zaken die ik in Versie-4 wil gaan programmeren. Helemaal stil hebben mijn programmeer
activiteiten nooit gelegen. Als ik even geen zin had om
artikelen te schrijven, probeerde ik als afleiding nieuwe
dingen te ontdekken in de programmeertaal Delphi, een
verschrikkelijk mooie programmeertaal die gebaseerd
is op de taal Pascal met gebruik van objecten. Deze
“uitstapjes” leverden dan weer een heleboel ideeën op
die ik af en toe zomaar eens uitprobeerde.
Het onderdeel Vaste Sterren is het resultaat van zo’n
uitstapje en achteraf ben ik er zeer blij mee en er ook
zeer trots op dat dit zo is gegaan. Dit onderdeel is dus
al gereed en heeft bijna 200 uur programmeerwerk
gekost, maar dit is in stukjes en beetjes verlopen in de
afgelopen 24 maanden.
Hier volgt dan de tabel met de voornaamste nieuwe
zaken die in Versie-4 zouden moeten verschijnen:
Uurhoekastrologie
1
Essentiële waardigheden tabel
2
Almuten berekening
3
Planetaire sect volgens Robert Hand
4
Onderlinge recepties in tabel
5
Snelheden planeten uurhoek
6
Breedte / Azimut planeten uurhoek
7
Uurheer informatie
8
Nauwkeurige Zonsopkomst/ondergang
9
Instelbare gradenbalk planeten
10 Mini-efemeride uurhoekplaneten
11 Alle Lots volgens Al-Biruni
12 Antiscons, contra-antiscons
13 Dodecatemoria planeten
14 Accidentele waardigheden – W. Lilly
15 Hor. Tekening klassieke planeten
Integratie met Vaste Sterren informatie
16 Maken database Vaste Sterren.
Vertalen van alle betekenissen van de
110 sterren volgens Robson. Astronomische informatie per ster. Mooi astronomisch plaatje per ster. Alle posities van deze sterren. Radixplaneten
erbij op 1 scherm. Zoek en sorteermogelijkheden.
Integratie met de 360 gradenbetekenissen
17 Vertalen van alle betekenissen van de
360 graden volgens Charubel en
volgens La Volasfera. en maken van
de database. Veel typewerk.
18 Koppeling met de horoskoopgegevens
Heelal situatie van de radix
19 Zonnestelsel t/m Mars
20 Zonnestelsel Jup. t/m Pluto
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gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed

3 mnd

1 week
2 wkn
2 wkn
22

21
22

Zonnestelsel Jup t/m Pluto incl. Aarde
Mechanisme om alle planeten te laten
Voortbewegen: per dag, week, maand,
jaar, 10 jaar, 50 jaar. Ook achteruit.
Horoskooptekeningen
23 Klassiek met de oude 7 planeten +
Pars + Draconis + Zuidknoop
24 Klassiek als boven, maar mét oude
klassieke items, zoals Pars Daemon,
Pars Basis, Pars Exaltatie en enkele
Pars’en naar keuze van gebruiker.
25 Tekening met moderne planeten, planetoïden, zwarte Zon, zwarte Maan en
enkele Pars’en naar keuze gebruiker
26 Radixplaneten in progressieve huizen
Klassieke Astrologie
27 Aphesis van het Pars Daemon in een
groot overzichtelijk scherm. Tevens
Aphesis van Pars Fortuna, Pars Venus,
Pars Mercurius, Pars Mars, Pars Jupiter en Pars Saturnus. Aphesis tot in 4
subniveaus.
28 Reeds genoemd: Essentiële waardigheden tabel. Almuten berekening.
Planetaire sect. Onderlinge recepties.
Snelheden planeten. Uurheer informatie. Alle Lots volgens Al-Biruni.
Antiscons, contra-antiscons. Dodecatemoria. Accidentele waardigheden.
Toevoegen planetoiden
29 Ceres, Pallas, Juno, Vesta,Astraea
tussen 1900 en 2050
30 Cheiron tussen 1750 en 1900
31 Posities in rapport, opnemen in horoskooptekening, progressieve aspecten
op deze planetoïden
Extra plaatsnamen
32 Naar keuze toevoegen van 210.000
extra plaatsnamen van vele Europese
landen. Maakt het openen wel langer
duren. Reset via kopie van het oorspronkelijk plaatsnamenbestand
Documentatie
33 Documentatie maken van astronomische nauwkeurigheden planeten Venus
t/m Pluto en enkele andere zaken
34 Handleiding voor alle uitbreidingen
35 DEMO-CD die volledig wordt ingesproken met live schermvoorbeelden.
36 Handleiding op CD met ingesproken
voorbeelden als vervanging voor de
papieren handleiding
Diversen
7
Een heleboel kleinere dingen die nog
gedaan moeten worden

1 week
2 wkn

1 week
2 wkn

2 wkn
1 week
1 mnd

gereed

Er zit echter hier en daar wel overlap in, zoals bij de
berekeningen van de planetoïden en de rapportage.
Gebruikmakend van mijn bestaande programmering
van Cheiron tussen 1900 en 2050 kan ik dit stuk waarschijnlijk 50% sneller voor elkaar krijgen.
Ook de bestaande programmering van de horoskooptekeningen kan ik gebruiken en aanpassen voor de nieuwe sets horoskooptekeningen. Het Zonnestelsel kan
wellicht sneller, maar dat moet ik goed bestuderen.
Wellicht kan het meeste in 7 maanden gebeuren, dan is
alsnog het doel bereikt.
Het meeste werk zit hem in het vertalen en typen van
de betekenis van de 360 graden in de te ontwerpen
database. Ook het documenteren kost erg veel tijd.
Helemaal nieuw, maar leuk zal de ingesproken demo
zijn en de ingesproken documentatie. Waarschijnlijk
begin ik eerst met het inspreken van de documentatie
als alle programmeerwerk klaar is.
Wie weet, vervalt de papieren handleiding wel. Dit is
een ware kostenpost en slurpt veel toner. Het zal ook de
kosten van het programma wat kunnen drukken en
daarmee ook de verkoopprijs. U wordt in ieder geval in
Nieuwsbrief No. 7 op de hoogte gesteld van de reeds
geprogrammeerde zaken.
Vooralsnog even uw geduld aub……☺

■

1 week
1 week
2 wkn
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1 week

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, misschien wilt u een ingezonden stuk
publiceren of 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
■

1 mnd
1 mnd
1 mnd
2 wkn

1 mnd

U ziet het: het is ERG veel werk, maar het wordt wel
de allermooiste versie van dit astrologische programma. Alles bij elkaar optellende, kom ik op een totale
werkplanning van 8 maanden plus 21 weken, ofwel in
totaal 13 maanden werk. En het zou toch in oktober
2009 gereed zijn?
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Uw mening over de Astrologische Nieuwsbrief.

Volgende edities van de Astrologische
Nieuwsbrief.

Voor het jaar 2009 staan de volgende edities van de
Astrologische Nieuwsbrief op het programma.
Editie
Nr. 7

Planning
Medio april

Nr. 8
Nr. 9

Medio mei
Eind juni

Opmerkingen
Special, gewijd aan het programma Newcomb V4
Regulier nummer
Regulier nummer
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Nr. 10
Nr. 11

Medio aug.
Eind sept.

Nr. 12
Nr. 13

Medio nov.
Eind dec.

Regulier nummer
Special, gewijd aan het programma Newcomb V4
Regulier nummer
Regulier nummer, zal tevens
een totale evaluatie bevatten
van alle edities

Advertenties door de auteur

• Zie voor alle informatie de website:
• http://home.hetnet.nl/~jligteneigen/index.html
• Oude edities van de Nieuwsbrief kunnen per mail worden aangevraagd. Mailadres: JLigteneigen@hetnet.nl
Giro 5359262 tnv. J. Ligteneigen te Almere
IBAN: NL22INGB0005359262
BIC: INGBNL2A
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