░░░░░░░ Astrologische Nieuwsbrief Editie 7 - Jrg. 2, Nr. 4, 9 april 2009 ░░░░░░░

W

elkom bij de Astrologische Nieuwsbrief No. 7 !

Deze Nieuwsbrief is geheel gewijd aan de reeds geprogrammeerde onderdelen van het astrologisch computerprogramma Newcomb Versie-4 dat gepland staat om vanaf 1 oktober 2009 leverbaar te zijn. In de reguliere Nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het programmeerwerk zodat de voortgang te
volgen is. In Nieuwsbrief No. 6 is uitgebreid besproken welke onderdelen in Versie-4 moeten gaan verschijnen en
de werkzaamheden hieraan verlopen tot nu toe voorspoedig.
Alles wat al geprogrammeerd is en getest, wordt in de huidige Nieuwsbrief uitgebreid vermeld, zodat u kunt bepalen of er voor u interessante onderdelen bij zitten. In deze Nieuwsbrief worden de volgende nieuwe onderdelen
van Versie-4 toegelicht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het zéér uitgebreide onderdeel Uurhoekastrologie.
Het zeer mooie onderdeel Vaste Sterren.
Uitbreiding tot 200 jaren progressies afbeelden met grafieken, m.n. voor Mundane astrologie.
Opties voor Klassieke horoskoopberekeningen, zoals Pars Fortuna voor dag- of nachthoroskopen.
Twee sets progressieve planeten in de buitenring van de horoskooptekening.
Old-Style (Juliaans) naar New-Style (Gregoriaans) kalenderberekeningen.

Om de tekst en de afbeeldingen beter tot zijn recht te laten komen, is deze Nieuwsbrief niet opgemaakt in kolommenstijl. Zoals gebruikelijk wens ik u weer veel plezier bij het lezen van deze speciale uitgave!
Johan Ligteneigen
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Het zéér uitgebreide onderdeel Uurhoekastrologie

Het programma Newcomb Versie-3 was natuurlijk al geschikt voor de toepassing van geboorteastrologie en voor
de mundane astrologie. Door de grote belangstelling voor deze eeuwenoude tak van astrologie, de Uurhoekastrologie en de zeer waardevolle resultaten die hiermee behaald kunnen worden (zie de voorgaande Nieuwsbrieven en
de succesvolle voorspellingen over de eerste drie wedstrijden van het Nederlands Elftal op het EK2008), heb ik
besloten dit onderdeel te programmeren voor Versie-4.
Het onderdeel uurhoekastrologie is geheel klaar en getest en de investering van zo’n 200 uur programmeerwerk is
wel de moeite waard gebleken. In dit hoofdstuk presenteer ik u een uitgebreide wandeling door de mogelijkheden
van dit nieuwe onderdeel. Deze speciale Nieuwsbrief wordt tevens onderdeel van de aanvullende handleiding bij
het programma Newcomb Versie-4.
Het is wellicht het beste om dit onderdeel aan de hand van 1 of meer voorbeelden te laten zien. Op die manier
worden de bedoeling van de uurhoekvragen duidelijk en ook zijn de resultaten van het programma beter te begrijpen in het kader van de gestelde vragen.
In Nieuwsbrief No. 6 werd een voorbeeld gegeven dat hier verder wordt uitgewerkt. Het betreft case-38 uit het
boek „Horary Astrology“ van Derek Appleby. De vraag werd gesteld: „..verkopen wij ons huis voor een goede
prijs?....”. De gegevens zijn: 16 sept. 1980 te Londen, 51.32 N en 0.05 W, tijd: 20:07 GMT
De invoer van deze uurhoekvraag gaat op dezelfde wijze als voor een geboortehoroskoop en ook de horoskooptekening kan op dezelfde manier worden gemaakt als bij een geboorte van een persoon. U moet er zelf attent op zijn
dat de “moderne” horoskooptekening tevens de moderne planeten Uranus, Neptunus en Pluto bevat. Of u die moderne planeten wilt betrekken bij de analyse is verder naar keuze van de gebruiker. Mijn persoonlijke ervaring is
dat het werken met de klassieke planeten veruit aan te bevelen is.
Het is dan ook fijn als er een horoskooptekening kan komen die uitsluitend de klassieke planeten bevat plus het
Pars Fortuna plus de Draconis plus de Drakenstaart. Die horoskooptekening is momenteel in ontwikkeling, tezamen met enkele andere horoskoopfactoren uit de Klassieke Hellenistische astrologie. In een volgende specialuitgave wordt die klassieke horoskooplayout uitgebreid besproken.
Het nieuwe menu ten behoeve van uurhoekzaken ziet er als volgt uit:

Alle opties binnen de rode cirkel zijn geprogrammeerd en getest. De optie Horoskoop Tekening Klassiek is zojuist
hierboven besproken als een ontwikkeling die in de komende maanden gereed komt. De optie “Aphesis van Pars
Daemon” wordt in een volgende speciale editie van de Nieuwsbrief besproken. De keuze “Essentiële Waardigheden huizen en planeten” geeft een nieuw scherm waarin zeer veel zaken bij elkaar gegroepeerd staan ter beoordeling van de uurhoek.
De groepen op het scherm zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Essentiële Waardigheden van de planeten en van enkele huizen.
De Almuten: de planeet met de meeste essentiële waardigheden op een plaats in de zodiak.
Planetaire Sect van de planeten.
Onderlinge recepties tussen de planeten.
Snelheden van de planeten t.b.v. de beoordeling van de uurhoek.
Breedte en Azimut van de planeten t.b.v. de beoordeling van de uurhoek.
De planetaire heerser van het uur van de uurhoek.
De gradenbalk, essentieel om speciale omstandigheden te ontdekken, zoals “Overdracht van Licht”, “Vergaring van
Licht”, “Void of Course”, etc.
• Informatiebalk bovenaan.

Hieronder worden alle afzonderlijke delen in detail besproken. Allereerst het hoofdscherm van de menukeuze
“Essentiële Waardigheden”.
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In de nu volgende tekst worden alle delen van dit scherm uitgebreider besproken. Die bespreking staat in nauwe
samenhang met de horoskooptekening, die hieronder wordt getoond en de referentie is bij alle verdere opmerkingen.
De hier getoonde tekening is een prototype van de klassieke horoskooptekening met uitsluitend de klassieke planeten, het Pars, de Draconis en de Drakenstaart. Ten behoeve van alle verdere tekst volgen hieronder de zaken van
primair belang in deze vraag.
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ASC en Venus geven de vrager aan en hier is dat ook de verkoper van het huis. Heer-7, Mars staat voor de koper
van het huis. Het huis zelf is het 4e huis en de planeten die er in staan, maar wordt primair vertegenwoordigd door
de Maan. De prijs van het huis wordt aangegeven door heer-10 ofwel Saturnus. De Maan is niet meer echt een
cosignificator van de vrager, want zij geeft het huis aan dat verkocht moet worden. Toch blijft zij wel de omstandigheden aangeven en de achterliggende motivatie bij de vraag.
Van zeer groot belang bij de beoordeling zijn A) de Essentiële Waardigheden van de planeten en B) de Accidentele Waardigheden van de planeten. Deze bepalen de sterkte of de zwakte van de significatoren en bepalen in
hoge mate de uitkomst van de vraag.
Het overzicht met alle vakjes en onderdelen start u door op de knop “Display” te klikken.
Essentiële Waardigheden van de planeten en enkele hoekhuizen.

Hierboven ziet u het overzicht Essentiële Waardigheden van de planeten en de hoekhuizen MC en ASC. Uiteraard
moet u de kennis bezitten van wat essentiële waardigheden betekenen. Deze kunt u in de serieuze- en klassieke
leerboeken terugvinden. Dit overzicht geeft per “planeet” aan wat de essentiële waardigheid is en geeft hier een
puntenwaardering voor die reeds vanaf de Arabieren in zwang is.
Een planeet die in zijn eigen teken staat (Heer), krijgt 5 punten. Een planeet in zijn exaltatie (Exalt) krijgt 4 punten. Een planeet in zijn eigen tripliciteit (Tripl) krijgt 3 punten. Een planeet in zijn eigen term (Term) krijgt 2 punten en tenslotte krijgt een planeet 1 punt als hij in zijn eigen Face staat. Het totaal van alle punten staat in de kolom “Wrde”.
Als de totaalsom precies nul is, dan heeft de betreffende planeet geen enkele waardigheid en staat deze “peregrine”, dit is aangegeven door het rode cijfer nul.
Als een planeet in vernietiging staat, dan levert dat min-5 punten op. Een planeet in val levert min-4 punten op.
De uiteindelijke totaaltelling staat in de laatste kolom”Tot.” in groene cijfers.
Een voorbeeld: de planeet Mercurius. Deze staat op 10°57’ Weegschaal. Het overzicht geeft:

De heer van Weegschaal is Venus. Mercurius krijgt hiervoor geen 5 punten. Saturnus staat in exaltatie in Weegschaal (21e graad) en Mercurius krijgt hiervoor geen 4 punten.
Weegschaal is een luchtteken en het is “nacht”, want de Zon staat onder de horizon. Volgens de klassieke leer zijn
de heersers resp. Saturnus (dag), Mercurius (nacht) en Jupiter. Omdat het nacht is, is Mercurius de heer van de
tripliciteit, dit is dan ook afgebeeld. Hiervoor krijgt Mercurius dus 3 punten.
Het gebied van de 11e t/m de 18e graad Weegschaal is de Term van Venus, dit werd reeds door Ptolemeus bepaald. Mercurius krijgt hier dus geen 2 punten voor.
Het gebied van de 11e t/m de 20e graad is de Face van Saturnus, dit werd reeds door de Egyptenaren vastgesteld.
Mercurius krijgt hier dus geen 1 punt.
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Als wij dit allemaal optellen, dan heeft Mercurius hier dus 3 punten voor de Essentiële Waardigheden.
Weegschaal is het teken waar Mars in vernietiging staat, dus Mercurius lijdt hier niet onder, geen extra aftrek van
punten. Weegschaal is ook het teken waar de Zon in val staat, dus ook geen extra aftrek voor Mercurius.
Het uiteindelijke puntentotaal voor Mercurius blijft drie. Op deze wijze wordt voor alle planeten de zwakte en
sterkte bepaald.
Als wij dus naar de vraagstelling kijken en de significatoren bestuderen, dan heeft Venus nul punten en Mars acht
essentiële waardigheden. De verkoper (tevens vraagsteller) staat dus zwakker dan de koper van het huis. Dit is in
het voordeel van de koper die meer kan afdingen op de prijs van het huis.
Zoals u uit het verhaal van Nieuwsbrief No. 6 heeft begrepen, ging de verkoop door, maar de goede prijs
die de verkoper wilde hebben, kwam niet tot stand. Uiteindelijk ging het huis voor een gemiddelde prijs
naar de koper toe. De reden was dat de vrager (verkoper) snel naar het buitenland moest voor werk en dus
wat moest toegeven op de verkoopprijs.

De Almuten.
De Almuten is de planeet die op een bepaalde plaats in de zodiak de meeste essentiële waardigheden bezit, zoals
dat hierboven is uitgelegd.
De tabel die op het scherm wordt getoond, laat voor elke huizencusp zien welke planeet op die huizencusp de meeste invloed heeft als gevolg van zijn essentiële waardigheden.
Als voorbeeld de Ascendant, Deze staat op 25.59.34 Stier en dat is de 26e
graad. Bekijken wij de Maan op deze plaats.
Venus is de heer van Stier, dus de Maan verdient hiermee niets.
De Maan staat verhoogd in Stier en verdient dus 4 punten.
Stier is een aardeteken en het is een nachthoroskoop, dus de tripliciteitsheersers zijn Maan, Venus en Mars. De Maan krijgt hier 3 punten.
De Term wordt t/m de 26e graad beheerst door Saturnus, dus voor de Maan
geen punten.
De Face wordt beheerst door Saturnus, ook hier geen punten.
Het totaal voor de Maan is dus 7 punten en dat staat ook keurig in de tabel. Er is geen andere planeet die hier meer punten scoort.

Wat dit verder betekent, is dat de Maan, die tevens het 4e huis beheerst (het te verkopen huis) in de horoskoop erg
in de gedachten ligt van de vrager (verkoper), want alleen de Maan heeft de grootste invloed op de gedachten
(ASC). De Maan zelf vinden wij in Boogschutter (verre reizen) en dat was ook de onderliggende reden bij de
vraag: de man moest voor zijn werk naar het buitenland en het huis moest snel verkocht worden.
Zo heeft elke huizencusp dus een planeet die op die plaats de Almuten is: de planeet met de meeste essentiële
waardigheden (en zeer waarschijnlijk de meeste invloed).
Planetaire sect van de planeten.
De sect waartoe een planeet behoort is een heel oud begrip uit de Hellenistische astrologie. Sect kan het beste
worden omschreven als een “groep” waartoe een planeet kan behoren. Die sect heeft te maken met het feit of een
planeet tot de “nachtsect” of tot de “dagsect” behoort.
Planeten kunnen nachtplaneet zijn of dagplaneet en sommige passen zich aan naar gelang de horoskoop, zoals
Mercurius. Ptolemeus geeft in de Tetrabiblos een goede uitleg over deze indeling. Het komt erop neer dat de Zon,
Jupiter en Saturnus dagplaneten zijn en de Maan, Venus en Mars de nachtplaneten. Blijft over Mercurius die afhankelijk van de horoskoop dag- of nachtplaneet is.
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Planeten kunnen in een mannelijk- of in een vrouwelijk teken staan, maar ook kan de horoskoop als geheel een
daghoroskoop zijn (Zon boven de horizon) of een nachthoroskoop (Zon onder de horizon). Ten slotte is de plaats
van een planeet ten opzichte van de Zon bepalend of hij een nacht- of een dagplaneet is.
In de tabel op het scherm worden in de eerste kolom de planeten
opgesomd en daarbij wordt aangegeven of de planeet van zichzelf
een dag- of een nachtplaneet is.
In de kolom “Horosc” wordt aangegeven hoe de planeet als zodanig
staat in de horoskoop. In ons voorbeeld is de horoskoop een nachthoroskoop, want de Zon staat onder de horizon.. De Zon zelf is een
dagplaneet, dus hij staat wat dit betreft niet in zijn goede sect, aangegeven met een rode N.
De Maan is een nachtplaneet en staat dus wel in haar sect in de nachthoroskoop, enzovoorts.
De kolom “Plaats” geeft aan of de planeet samen met de Zon in dezelfde (dag- of nacht) helft van de horoskoop
staat. Een dagplaneet die samen met de Zon in dezelfde helft staat, is in zijn sect, maar een nachtplaneet behoort
nooit samen te staan met de Zon in dezelfde helft.
Voorbeeld: De Maan is een nachtplaneet en staat in de bovenste helft van de horoskoop. De Zon is ondergegaan
en staat in de onderste helft. Voor de Maan is dit goed en dit wordt met een zware “N” aangegeven en zij verdient
daarmee drie extra punten. Mars is ook een nachtplaneet, maar staat in dezelfde helft als de Zon en dit wordt met
een rode “D” aangegeven: hij staat “diurnal” met de Zon, maar is zelf nocturnal. Dat is een zwakte voor Mars.
De kolom “Teken” geeft aan of de planeet in een mannelijk- of een vrouwelijk teken staat. Een mannelijk teken
werkt “diurnal” en een vrouwelijk teken werkt “nocturnal”. Mars is een nachtplaneet en staat in Schorpioen, een
nocturnal teken en staat wat dit betreft in zijn sect. De Maan is ook nachtplaneet, maar staat in Boogschutter, een
“diurnal” teken, aangegeven met een rode “D” bij de Maan in de kolom.
De laatste kolom geeft de totale sect-conditie aan van de planeet door de punten op te tellen die ze in de diverse
kolommen hebben. Dit is naar belangrijkheid het volgende:
• Plaats ten opzichte van de Zon = 3 punten
• Plaatsing in teken =2 punten
• Plaatsing in de gehele horoskoop = 1 punt
Er kunnen dus maximaal 6 punten worden verkregen en een planeet die dit aantal heeft staat “HAYZ” volgens de
oude Arabische begrippen, wat weer afgeleid is uit de Hellenistische astrologie als “hairesis”
Een planeet die helemaal geen punten heeft, staat dus volledig buiten zijn sect en staat “Conditione”. Indien van
toepassing staan deze begrippen vermeld in de laatste kolom. In deze horoskoop is de algehele sect-conditie van
Mars 3 punten en die van Venus slechts 1 punt, alweer een bevestiging van het voordeel voor de koper van het
huis ten opzichte van de verkoper.
Onderlinge recepties tussen de planeten
Een onderlinge receptie treedt op als een planeet-X in een waardigheid van planeet-Y staat en andersom. In het
scherm vindt u de volgende tabel over de onderlinge recepties:
Een paar voorbeelden: Mercurius en Saturnus.

Mercurius staat in de exaltatie van Saturnus en Saturnus staat in
het heerserschap van Mercurius, zo moet de regel worden
gelezen. In de horoskoop staat Mercurius op 10.56 Weegschaal
en Saturnus op 29.26 Maagd. Mercurius staat in het teken, waar
Saturnus in exaltatie staat. Saturnus staat in het teken, waar
Mercurius de heer van is.
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Maar tevens staat Saturnus in het teken waar Mercurius ook nog eens in exaltatie staat, dus ook die regel staat in
de tabel. Verder staat Saturnus in de 30e graad en dit gebied wordt ook door Mercurius beheerst als Face/Decanaat.
Mercurius staat in de 11e graad Weegschaal en dit gebied wordt beheerst door de Face van Saturnus, zodat in de
tabel ook nog eens drie extra regels staan, waarbij Mercurius in Face staat met de drie vermeldingen van Saturnus
van resp. heer, exalt en Decan.
Onderlinge recepties hebben een zéér grote doorslaggevende rol bij twijfelgevallen en bij het ontbreken van Ptolemeïsche aspecten tussen de significatoren. Maar ook o.a. “Overbrenging van Licht”, “Vergaring van Licht” hebben als voorwaarde dat planeten ontvangen moeten worden in een waardigheid van een andere planeet en dat is
fraai op te zoeken in deze tabel.
De tabel wordt flexibel aangepast aan het aantal onderlinge recepties met een maximum van 20 stuks.
Snelheden van de planeten
Om alles netjes bij elkaar te hebben, zijn de dagsnelheden van de planeten in een tabel toegevoegd om het oordeel
te vergemakkelijken.
De actuele snelheid op het moment van de vraag staat in de kolom
“Snelheid”. De gemiddelde snelheid vindt u daarachter. Het is op die
manier erg makkelijk om te bepalen of een planeet sneller loopt dan
gemiddeld of langzamer of eventueel zelfs retrograde loopt. Als een
planeet retrograde is, wordt dit aangegeven met rode cijfers.
Voorbeeld: Saturnus loopt gemiddeld per gehele omloop 2 minuten per
dag. Hier loopt de planeet beduidend sneller met 7’ 26” per dag.
Een snellopende planeet kan voor- of nadelen hebben, hiervoor dient u de
astrologische literatuur goed te bestuderen.

Breedte en Azimut van de planeten
Vooral de breedte heeft invloed op de tijdmaat bij voorspellingen wanneer een zaak tot stand komt. Diverse uurhoekastrologen hebben hun visies gegeven op de invloed van de breedte, zoals William Lilly die er ook fysieke
kenmerken van de vrager of de persoon mee kon bepalen.
In de tabel op het scherm ziet u de Breedte ten opzichte van de Ecliptica
voor elke planeet. Ook de Zon heeft breedte!! , al is het slechts maximaal
1” Noord of Zuid. Vooral de breedte van de Maan is van zeer groot
belang bij de beoordeling van bepaalde uurhoekvragen.
De Azimut is de richting van een planeet op een kompas. Noord is nul
graden, 90 is Oost, 180 is Zuid, 270 is West en 360 is gelijk aan 0 en dit
is weer Noord.
Bij vragen over waar een voorwerp of iemand zich bevindt, kan dit een
nuttig hulpmiddel zijn, alhoewel er ook uit de klassieke uurhoekleer
diverse andere methoden zijn om de richting te bepalen.

De planetaire heerser van het uur.
Een van de speciale omstandigheden (beter nog: consideraties) rond een uurhoek is de planetaire heerser van het
uur. Diverse uurhoekastrologen, zoals Bonatti, William Lilly, maar ook vele anderen hebben gesteld dat een uurhoek pas “duidbaar” is als de heerser van het uur in een bepaalde mate overeenkomt met de Ascendant (tripliciteit
of anderszins).
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Als het bijvoorbeeld woensdag is en de Zon komt nét boven de Ascendant uit, dan wordt dit eerste “zonne-uur”
geregeerd door Mercurius, de planeet die de aanvang van de woensdag regeert. Als de vraag precies op dat moment wordt gesteld, dan is Mercurius de uur-heer. De Ascendant moet dan op een bepaalde manier overeenkomen
met Mercurius, anders zou de horoskoop niet duidbaar zijn, of is er wellicht iets aan de hand wat de speciale aandacht nodig heeft.
Om de planetaire heer te bepalen, is het nodig dat het tijdstip van de Zonsopkomst en –ondergang heel precies
bepaald wordt. Op die manier is het mogelijk om precies de daglengte en de nachtlengte te bepalen. De daglengte
wordt daarna door 12 gedeeld en zo ontstaan 12 “dagstukjes” waarvan de tijd van het begin en het einde precies is
bepaald. Het eerste “dagstukje” wordt beheerst door de planeet van die dag, het daaropvolgende dagstukje door de
planeet die daarop volgt (volgorde is van de Chaldeeërs) enzovoorts. Aan de hand van de GMT(UT) wordt dan
bepaald welke planeet de “uur-heer” is van de uurhoekhoroskoop.
Als de vraag werd gesteld ná zonsondergang, dan wordt de nachtlengte in 12 stukjes gedeeld en elk “nachtstukje”
kent dan ook een precieze begin- en eindtijd. Op dezelfde manier kan dan de “uur-heer” worden bepaald.
In ons voorbeeld ziet dit schermgedeelte er dan als volgt uit:
De vraag werd gesteld om 20.07 UT en toen was de Zon al ondergegaan.
Bovenaan het scherm ziet u de tijden van Zonsopkomst en –ondergang in
UT vermeld. Zonsopkomst om 5uur 43min 05sec, ondergang om 18uur
6min en 41 sec. De rekenroutines voor Zonsopkomst en –ondergang zijn
zeer nauwkeurig en het resultaat is binnen de 1 à 2 seconden.
De daglengte is dus 12uur 23min en 36 sec en uiteraard is dan de
nachtlengte gelijk aan 11uur 36min en 24 sec, want het totaal moet
precies 24 uur zijn.
De daglengte van 12uur 23min en 36sec wordt door 12 gedeeld en elk
“dagstukje” is dan 1uur 1min en 58 sec lang. Elk “nachtstukje” is dan
0uur 58min en 2 sec lang. Dit vindt u allemaal in de tabel.
Het eerste dagstukje wordt beheerst door Mars, want de vraag werd op dinsdag gesteld. De dagnaam vindt u bovenaan in de tabel. Het eerste nachtstukje wordt beheerst door Saturnus, namelijk 12 planeten “verder” dan Mars
in de Chaldeeuwse volgorde. Het eerste nachtstukje loopt van 18.06.41 tot 19.04.43. Het tweede nachtstukje loopt
van 19.04.43 tot 20.02.45 en wordt beheerst door Jupiter. Het derde nachtstukje loopt van 20.02.45 tot 21.00.47
UT en wordt beheerst door Mars. Onze uurhoektijd is 20.06 UT, de planeet Mars is dus de uurheer van de uurhoekhoroskoop.
De uurheer ziet u duidelijk aangegeven met de rode tekst in de tabel en het planeetsymbool staat er achter.
Bij de interpretatie van een uurhoek kan de uurheer af en toe een grote bevestiging aangeven van de vrager of de
zaak in kwestie. Ik heb dit meermaals duidelijk ervaren bij de uurhoeken die ik gemaakt heb. Hier is de uurheer
Mars, die de aanstaande koper van het huis symboliseert. De toestand en “houding” van de koper bepaalt in grote
mate de uiteindelijke prijs waarvoor het huis verkocht wordt, en natuurlijk ook de houding van de verkoper, maar
die had weinig in te brengen in dit verhaal, want hij moest voor zijn werk snel naar het buitenland en hij had dus
erg weinig te zeggen. Heel veel hing dus af van wat de koper zou willen betalen voor het huis en daarom is de
uurheer Mars een perfecte bevestiging van het belang in de vraag.
De gradenbalk met de planeetsymbolen.
Een bijna onmisbaar instrument om op een visuele manier te laten zien welke omstandigheden er heersen die de
totstandkoming van de zaak kunnen bespoedigen of juist kunnen voorkomen. De planeten worden in een volgorde
gezet van opklimmende graad. In onze voorbeeldhoroskoop hebben de planeten de volgende graden:
Zon
Maan
Mercurius
Venus
Mars

24.06 maagd
15.35 boogschutter
10.57 weegschaal
9.42 leeuw
12.21 schorpioen

Jupiter
Saturnus
Draconis
Pars

Astrologische Nieuwsbrief, Editie 7 - Jaargang 2, No. 4

21.30 maagd
29.26 maagd
18.08 leeuw
17.29 leeuw

Blz. 8

Door deze posities eerst te sorteren in opklimmende graad en ze vervolgens op die manier achter elkaar te zetten,
ontstaat de gradenbalk, zoals deze in het scherm onderaan zichtbaar is.

De rode streepjes geven bij benadering de positie aan op de schaal tussen 0 en 30 graden. Het planeetsymbool
staat erboven en daarboven staat weer het teken waarin de planeet staat, zodat ook te zien is welk aspect gevormd
wordt.
In deze uurhoek gaat het niet om de vraag of een zaak wel of niet tot stand komt, dus er is geen aspect nodig tussen de twee significatoren. Hier gaat het om een analyse over de te verwachte verkoopprijs van het huis. Daarom
is een juiste vraagstelling en nog meer… het begrijpen ervan van cruciaal belang voor het antwoord.
In een andere uurhoek van Derek Appleby, die in Nieuwsbrief No. 6 is besproken, vraagt de auteur zich (na een
bezoek aan een tarotlegster) af of de uitspraken over hem wel waar zijn. Hieronder de uurhoek in kwestie:
De vraagsteller wordt aangegeven door Jupiter, heer van de ASC. Het
verhaal van de tarotlegster wordt aangegeven door Saturnus, heer van 3, het
huis van verhalen, geruchten, vertelsels.
De Maan staat overigens Void of Course.
Als de tarotlegging juist is en dus het vertelsel waar is, dan zou Jupiter een
Ptolemeïsch aspect moeten maken met Saturnus, want Jupiter is de snellere
planeet en die alleen kan nog het aspect maken. Als het aspect niet gemaakt
wordt, moet men naar de Maan als cosignificator kijken, want die kan evt.
ook nog een aspect maken met Saturnus.

De bijbehorende gradenbalk is hier de volgende:

U ziet duidelijk dat Jupiter en Saturnus ver uit elkaar staan en niet eens binnen de werkingsorb staan. Buiten dat is
er ook geen Ptolemeïsch aspect, want Jupiter staat in Kreeft en Saturnus in Leeuw.
De Maan? Deze ziet u aan het einde van de balk staan en deze is Void of Course, ofwel afhoudend. Deze maakt
ook geen aspecten meer in het teken en volgens Appleby betekent dit: “er komt niets van terecht”.
Van de tarot-vertelsels komt dus niets terecht, m.a.w. het is niet waar wat er gezegd werd en dit kon Appleby dan
ook zelf bevestigen, want hij leefde lang genoeg om de voorspelling te toetsen.
In een andere vraag die ik zelf stelde of er binnenkort een functie zou worden aangeboden die interessant en de
moeite waard zou zijn, kwam het volgende naar voren.
Vraagsteller wordt aangegeven door Mars, heer van de ASC. De baan wordt aangegeven door Saturnus, heer van
het MC. Het zal een verantwoordelijke functie zijn, Saturnus in Maagd.
Echter Mars staat op 1.40 Vissen en Saturnus op 12.42 Maagd en deze afstand is te groot, gezien de werkingsorb
van beide planeten. Het eerste antwoord zou dus nee zijn, er komt geen interessante en inhoudelijke functie.
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Maar de Maan echter voert hier een zogenaamde “Translation of
Light” uit. Zij is een planeet die sneller is dan Mars en sneller dan
Saturnus. Zij kan het licht van Mars overdragen naar Saturnus en
alsnog de functie tot stand laten komen. Zowel de werkingsorb
tussen Mars en de Maan is binnen de grenzen alsmede de
werkingsorb tussen de Maan en Saturnus. De gradenbalk is de
volgende:

U ziet hier nu ook letterlijk de Maan tussen Mars en Saturnus in staan en daarboven ziet u ook de tekens staan,
zodat het duidelijk wordt dat ook deze Translation of Light Ptolemeïsch is, nl. Vissen naar Boogschutter (een
Ptolemeïsch vierkant) en Boogschutter naar Maagd, eveneens.
Deze Translation of Light is een geldige en dus zal de interessante (maar zeker taaie en met moeilijkheden gepaard gaande) functie worden aangeboden, hetgeen kort daarna gebeurde, althans via een mondelinge toezegging.
Het kan af en toe gebeuren dat de planeten dicht bij elkaar staan en de gradenbalk een beetje onoverzichtelijk
wordt. In dat geval kunt u via de knop in de bovenbalk wat meer “orde scheppen”. Standaard staat dit knopje op
“G” wat betekent dat alle planeten op Gelijke hoogte staan. Door te klikken op de knop verandert de tekst in een
rode “O”, wat betekent dat de planeten nu op Ongelijke hoogte staan.

en
De gradenbalk ziet er in dat geval als volgt uit:

Dicht bij elkaar staande planeten worden dan een beetje gescheiden.
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Tot slot de algemene opties van dit scherm.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bij het klikken van “Display” wordt het hele scherm gevuld met de tabellen zoals die besproken zijn. Ook
worden de velden gevuld, aangegeven door de pijl-7.
Met de “RESET” knop wordt het hele scherm gewist.
Met de knop “Prt” wordt de inhoud van het scherm afgedrukt op een A4 op portrait formaat.
De lettergrootte op de papierafdruk kunt u regelen via de pijltjes in het vak, aangegeven door pijl-4.
Als u de papierafdruk liever op landscape formaat heeft, dan dient u het checkvakje aan te klikken dat aangegeven is met pijl-5.
De lettergrootte op het scherm kunt u instellen met de pijltjes bij het invoervak, aangegeven door pijl-6. Bij
een groot lettertype, gaan de letters door de tabellen heen lopen, want die worden niet meegeschaald.

Hiermee is dan het scherm met de Essentiële Waardigheden besproken, onder de algemene menuoptie “Uurhoek
en Klassieke Astrologie”.
---------Het menuonderdeel Uurhoek en Klassieke Astrologie heeft ook nog andere schermen. Ik zal verder gaan met een
menuopties ergens tussenin staat, namelijk de “Accidentele Waardigheden planeten”

Behalve Essentiële Waardigheden hebben de planeten ook nog “Accidentele Waardigheden” en die zijn afhankelijk van factoren zoals plaatsing in de huizen, plaatsing ten opzichte van de Zon, snelheid, retrograde, nabijheid
van enkele Vaste Sterren en dergelijke. Vanuit de Oudheid zijn een aantal Accidentele Waardigheden overgeleverd en ook in de Middeleeuwen en de latere Renaissancetijd zijn er een aantal toegevoegd. Met name William
Lilly heeft in zijn “Christian Astrology” over uurhoekastrologie een uitvoerige tabel gepubliceerd over Accidentele Waardigheden en Verzwakkingen. Deze hele tabel heb ik geprogrammeerd in het systeem.
Het volledige scherm ziet er als volgt uit:
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In onderstaande tekst worden de diverse delen van het scherm toegelicht, te beginnen met de Accidentele Waardigheden van de klassieke planeten.
In de kolom “Huispl” krijgen de planeten
punten (en ook negatieve punten) voor de
plaatsing in de horoskoophuizen. Dit alles
volgens de definities van William Lilly in
Christian Astrology op blz. 115 van Boek1 en de sterkte/zwakte van het Pars op blz.
145 van Boek-2.
Negatieve punten worden in rood weergegeven.
In de kolom “Snelh” krijgen de planeten (positieve of negatieve) punten voor de snelheid die ze bezitten ten opzichte van hun gemiddelde snelheid. Een retrograde planeet krijgt 5 zwaktepunten. Een planeet die direct loopt,
maar niet zo snel als gemiddeld krijgt 2 zwaktepunten en een planeet die sneller loopt dan gemiddeld krijgt 6
sterktepunten. Het laatste is lichtelijk afwijkend van Lilly, die een snellopende planeet slechts 2 sterktepunten
geeft. Zwaktepunten worden in rood weergegeven.
In de kolom “Orien/Occ” krijgen de planeten sterkte- en zwaktepunten voor het feit of ze oriëntaal of occidentaal ten opzichte van de Zon staan.. Een planeet is oriëntaal als hij eerder opkomt dan de Zon in de ochtend en
uiteraard ook eerder ondergaat in de avond. Bij occidentaal is dat andersom natuurlijk. Ook is de sterkte- en
zwaktewaardering verschillend voor de buitenplaneten Mars, Jupiter en Saturnus, waarvan het goed is als ze orientaal zijn en hiermee 2 sterktepunten krijgen. De binnenplaneten Venus, Mercurius en de Maan krijgen 2 sterktepunten als ze occidentaal zijn. En andersom. In de voorbeeldhoroskoop staat Venus oriëntaal en dat is voor Venus niet goed, dus die krijgt 2 zwaktepunten in de tabel. Mercurius is occidentaal en dat is goed en die krijgt dus
2 sterktepunten volgens de tabel.
De Zon en het Pars krijgen per definitie 0 punten.
In de kolom “Verbrand” krijgen de planeten zwaktepunten als ze verbrand staan, wat wil zeggen: binnen 8,5
graad afstand van de Zon, oriëntaal of occidentaal. Bij verbranding levert dat 5 zwaktepunten op. Als een planeet
“onder de zonnestralen” staat, levert dat 4 zwaktepunten op. Als een planeet geheel vrij is van verbranding of de
stralen, dan levert dit 5 sterktepunten op. Ook krijgt een planeet 5 sterktepunten als hij “Cazimi” staat, ofwel “in
het hart van de Zon” en dat gebeurt bij een afstand tussen de nul en 17 minuten. De planeet is dan maximaal versterkt.
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In ons voorbeeld staat de Zon op 24.05 Maagd en Jupiter op 21.30 Maagd en Saturnus op 29.26 Maagd. Beide
planeten staan verbrand en dus krijgen ze 5 zwaktepunten. Mercurius staat op 10.56 Weegschaal en staat nog nét
binnen de 17° afstand van de Zon en is dus nog “onder de stralen” en krijgt daarmee 4 zwaktepunten.
De Zon en het Pars hebben altijd nul punten.
In de kolom “0 Ju/Ve/Dra” krijgen de planeten sterktepunten indien ze conjunct staan met Jupiter, Venus of de
Draconis. Conjunct binnen de geldende orbs van de klassieke planeten. Een conjunctie met Jupiter of Venus geeft
5 extra sterktepunten en met de Draconis 4 sterktepunten. In het voorbeeld staat het Pars conjunct Draconis en
krijgt daarmee 4 sterktepunten. Een planeet die geen extra sterktepunten krijgt, heeft nul extra punten.
In de kolom “0 Ma/Sa/Ca” krijgen de planeten juist zwaktepunten indien ze conjunct staan met Mars, Saturnus
of de Drakenstaart (ook wel Cauda genoemd). Indien van toepassing krijgen ze 4 zwaktepunten.
In de kolom “60 120 J/V” krijgen de planeten sterktepunten als ze sextiel of driehoek staan met de weldoeners
Jupiter en Venus. Een driehoek geeft 4 sterktepunten en een sextiel geeft 3 sterktepunten.

In de kolom “Besieged” krijgt een planeet zwaktepunten als hij “belegerd” staat tussen de malefics Mars en Saturnus. Dit hoeft niet in 1 teken plaats te vinden. Als de Maan op 10° Stier staat en op 15° Ram staat Mars en op
15° Tweelingen staat Saturnus, dan staat de Maan “besieged” ofwel “belegerd” en dit is een zwakte voor de
Maan. Een “besieged” planeet krijgt 5 zwaktepunten.
In de kolom “affl Ma/Sa” krijgt een planeet zwaktepunten als hij geafflicteerd staat door de malefics Mars of
Saturnus. Een oppositie met Mars of Saturnus geeft 4 zwaktepunten en een vierkant ermee geeft 3 zwaktepunten.
In de kolom “Reg/spica” krijgt een planeet 5 sterktepunten als hij binnen een orb van 5 graden conjunct de Vaste Ster Regulus of Spica staat. Dit zijn magnitude “1” sterren met een zéér grote kracht.
In de kolom “Conj Algol” krijgt een planeet 5 zwaktepunten als hij binnen een orb van 5 graden conjunct staat
met de malefic ster Algol. Deze ster werd van oudsher gevreesd voor zijn slechte werking.
Voor de plaatsing van het Pars Fortuna in de tekens heeft Lilly ook regels nagelaten die in Christian Astrology
blz. 145 te vinden zijn. De waardering staat dan in de voorlaatste kolom. Deze waardering kan een sterkte of een
zwakte zijn.
Ten slotte is in de laatste kolom een totaaltelling gemaakt voor alle sterkte- en zwaktepunten van elke planeet. Dit
is dan een maat voor de totale Accidentele Waardigheid van die planeet. Het afbeelding hieronder geeft de belangrijkste kolommen en het Totaal voor de horoskoop in het voorbeeld.
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Men moet de totale accidentele waardigheid met aandacht bestuderen. Eén eindgetal zegt niet alles over de totale
toestand van een planeet. Zo hebben Venus en de Maan beide 8 sterktepunten in deze uurhoek, maar ze zijn toch
niet even sterk, accidenteel gezien. Venus heeft door haar oriëntaliteit 2 zwaartepunten gekregen, terwijl de Maan
niet één zwaktepunt heeft. Feitelijk is dat een voordeel voor de Maan.
Ook dit zegt weer iets over de kwestie, want het huis (cusp-4 is Kreeft) wordt door de Maan aangegeven en die
staat sterk. Het huis is in goede conditie, er mankeert niets. Tevens is het medesignificator van de verkoper en
met hem is ook niets mis, hij is eerlijk. Mars heeft nul punten accidenteel, dus geen grote waardering. De koper
heeft geen bijzondere rol.
Uiteindelijk moet men altijd de Essentiële Waardigheid combineren met de Accidentele. Een hele sterke en goed
geplaatste planeet (essentieel) kan accidenteel zwak staan. Hij heeft dan het goede in zich, maar het komt er niet
uit. Omgekeerd kan ook: een sterk verzwakte planeet (essentieel) staat accidenteel sterk. De mindere eigenschappen komen dan sterk tot uiting en dit kan veel problemen veroorzaken. Dit zijn slechts voorbeelden en alle tussenvormen komen ook voor. Kijkt men dan uiteindelijk naar beide waardigheden, dan is het volgende te zien:
Venus heeft geen essentiële waardigheden, dus heeft weinig kracht om de zaak naar haar hand te zetten. Accidenteel heeft Venus echter 8 punten, maar
die kunnen weinig tot recht komen.
Formeel staat Venus “peregrine” dat door
de Ouden als een behoorlijke
verzwakking werd gezien.
Mars heeft 8 essentiële sterktepunten en
staat hiermee beduidend sterker dan
Venus. Accidenteel echter heeft Mars
geen sterktepunten.

Het andere onderdeel van het hoofdscherm betreft de Antiscons en de contra-Antiscons.
De Antiscon van een planeet is het spiegelpunt van de planeet
om de as Kreeft-Steenbok. Een planeet op 10° Tweelingen
heeft zijn antiscon op 20° Kreeft, want de afstand van de
planeet tot de as Kreeft-Steenbok is 20 graden, dus het spiegelpunt ligt 20° verder.
In ons voorbeeld staat de Zon op 24.06.03,5 Maagd. Dit is 2
tekens en 24.06.03,5 verder dan het begin van Kreeft. De
antiscon ligt dan 2 tekens en 24.06.03,5 vóór het teken Kreeft
en dat komt overeen met 5.53.56,5 Ram. Ofwel 5.53.57 Ram
afgerond. De Contra-antiscon ligt precies 180 graden verder,
dus op 5.53.56,5 Weegschaal, zoals ook wordt aangegeven in
de tweede tabel.
Voor de klassieke planeten, de Draconis en het Pars zijn de Antiscons en de contra-Antiscons in de tabel gezet.
William Lilly noemt het belang dat hij hecht aan de antiscons, maar het vreemde is dat hij verder nergens in zijn
boek er gebruik van maakt.
Enkele andere klassieke uurhoekastrologen maken echter wel gebruik van Antiscons of contra-antiscons.
Het laatste onderdeel van het hoofdscherm betreft een onderdeel van de klassieke Hellenistische astrologie dat
o.a. door Firmicus Maternus werd beschreven in zijn “Matheseos Libri-VIII”. Dit is het gebruik van Dodecatemoria. Een “moira” in het Grieks betekent “graad” en “dodeca…” betekent 12. Het komt erop neer dat de graad
die een planeet heeft, wordt vermenigvuldigd met 12 en wordt opgeteld bij zijn eigen positie.
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De tabel ziet er op het scherm als volgt uit:
Als voorbeeld dient weer de Zon, die in de voorbeeldhoroskoop op 24.06.03,5 Maagd
staat. Men vermenigvuldigt dan 24°06’ 3,5” met 12 en dit geeft 289° 12’ 42”. Dit telt
men dan op bij de stand 24° 06’ 4” Maagd (=174° 06’ 04”) en dit wordt dan 463° 18’
46”. Hier trekt men dan 360 graden vanaf en men krijgt dan 103° 18’ 46”, ofwel een
stand van 13° 18’ 46” Kreeft, wat de tabel dan ook (heel nauwkeurig) aangeeft.
Zo heeft elke planeet dus zijn eigen “dodecatemoira” ofwel 12e-graad. Deze graad zou
erg veel onthullen over de werkelijke eigenschappen en achterliggende motivatie
volgens Maternus, maar helaas beschrijft hij daar niet zo veel over in zijn boek. Reden
tot eigen onderzoek derhalve?

In de bovenbalk van het hoofdscherm zit nog een aardigheidje, dat erg van pas kan komen: namelijk een directe
berekening van de Almuten op elke willekeurige graad. Het werkt als volgt:
Standaard treft u het volgende aan:

In het vak “GG.MMSS” kunt u een willekeurige graad invoeren van 0 tot 360. Daarna klikt u op de knop “Ber.”
en het programma berekent de Almuten voor die plaats. De Almuten is hierboven uitgebreid beschreven in het
onderdeel “Essentiële Waardigheden”. Een voorbeeld: de derde graad Stier, bijv. 2° 30’ Stier.

Op deze graad heeft de Maan de meeste essentiële waardigheden van alle klassieke planeten en wel met 7 punten.
Reden: Venus als heerser krijgt er 5. De Maan als verhoogde planeet krijgt er 4.
Stier is een aardeteken en het is nacht in de horoskoop. De tripliciteitsheersers zijn dan Maan, Venus, Mars. De
Maan krijgt hier dus 3 punten. De 3e graad Stier is de Term van Venus en die krijgt er 2 punten voor. Het gebied
0-10 graden in de Face van Mercurius en die krijgt 1 punt.
Rangorde dus: Maan-7; Venus-7; Mercurius-1.
Het systeem toont slechts 1 planeet en bij gelijk puntenaantal wordt de volgorde Zon, Maan, Mercurius, Venus,
Mars, Jupiter, Saturnus aangehouden.
Tot slot nog even de bediening op de bovenbalk.

Met de knop “display” toont u de inhoud van het hoofdscherm. De gegevens bij “1” worden dan automatisch getoond. Met de knop “RESET” maakt u het hele scherm schoon.
Met de knop “Prt” kunt u een afdruk maken van het scherm op de printer. Het lettertype waarmee geprint wordt,
kunt u instellen bij “5”. Als u de afdruk op landscape formaat wilt hebben, klikt u het vakje bij “6” aan.
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Het lettertype van de schermweergave regelt u bij “7”, waarbij lettergrootte 9 meestal afdoende is. Kiest u voor
een groter lettertype, dan kan het gebeuren dat de letters uit de tabellen “lopen”. De tabellenhokjes zelf worden
namelijk niet meegeschaald. Zie hieronder voorbeeld-A met lettertype 12:
Als u het scherm in totaliteit kleiner maakt, dan worden de tabellen wél meegeschaald. U MOET dan ook het lettertype verkleinen om de tekst in de kleinere hokje te laten passen, zie het extreme voorbeeld-B hieronder.

A

B

Dit beëindigt dan het onderdeel “Accidentele Waardigheden”.
---------Het onderdeel Mini-Efemeride Uurhoek.

Bij deze menukeuze wordt het volgende scherm getoond:

Het is een leeg scherm, maar bij het drukken op de knop “Ber. 15 dgn Ef.” Wordt een efemeride gemaakt voor 15
dagen ná de uurhoekhoroskoop. Dit kost enkele seconden tijd. Het doel is om na te gaan hoe de planeten zich
zullen bewegen na een bepaalde tijd. Behalve de lengte wordt ook de breedte ten opzichte van de ecliptica getoond, omdat de breedte van met name de Maan erg belangrijk is voor bepaalde kwesties.

Het scherm mét de efemeride ziet er dan als volgt uit:
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Een planeet die retrograde loopt, wordt met rode letters aangegeven. Een planeet met Zuiderbreedte wordt ook
met rode letters aangegeven. Een stukje van de tabel is hieronder uitvergroot weergegeven:

De planeetstanden die u ziet, zijn allemaal voor 0 uur ET (UT+delta-T) berekend. Dag-1 is de dag van de uurhoek. In dit voorbeeld werd de vraag gesteld om 20.07 GMT 1980. Dit is 20.07.49 ET.
Op dag-1 van de vraag staat de Zon op 23.16.57,8 Maagd en op dag-2 staat hij op 24.15.29,9. Snelheid is dan
0.58.32,1 per dag. De ET is 0,83876 deel van de dag x 0.58.32,1 = 0.49.5,8. Dit optellen bij de eerste stand geeft
24.06.3,6 Maagd en dit komt overeen met de Zon in de horoskoop.
Het verloop van de breedte:
U ziet hier dat de Zon óók een Breedte heeft, al is die maximaal 0,9” N of
Z. Als de breedte Zuidelijk wordt, wordt dit in rood aangegeven.
De breedte van de Maan heeft invloed op de tijd- en afstandsbepaling bij
uurhoeken over verloren voorwerpen of personen.

De algemene bediening van het Efemeridescherm.
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Na een klik op de knop “Ber. 15 dgn. Ef.” worden de uurhoekgegevens automatisch getoond bij “1” en bij “2”.
Met de knop “RESET” maakt u het scherm schoon. Met de knop “Prt” maakt u een print van de efemeride. Wilt
u dit op landscapeformaat hebben, dan klikt u het vakje bij “5” aan.
Bij “6” regelt u de lettergrootte voor de print. De lettergrootte op het scherm regelt u bij “8”, maar let u er bij op
dat bij te grote letters deze over de tabellen heen lopen. De tabellen zelf worden niet meegeschaald. Het meeschalen van de tabellen gebeurt wél bij het verkleinen van het hele beeldscherm, maar dan moet u ook het lettertype
verkleinen zodat ze in de tabellen blijven passen.
Alle planeetstanden worden automatisch “true” berekend, zoals ze in werkelijkheid ten opzichte van de Aarde
staan. Als het vinkje bij “7” uit zet, dan worden de “apparent” standen uitgerekend, zoals een waarnemer die
zou zien. Als een waarnemer de Zon (of een andere planeet) op een bepaalde plek aan de hemel ziet, dan staat de
Zon in werkelijkheid verder, want de waarnemer ziet slechts het licht van de Zon (of planeet) toen deze de Zon
verliet. Maar het licht is 8 minuten onderweg (voor de Zon) en in die 8 minuten is de Zon ruim 20” verder gelopen in zijn schijnbare baan om de Aarde. Twee voorbeelden: (A) is True en (B) is apparent.

(A)

(B)

De True Zon staat altijd ca. 20” verder dan de Apparent Zon. Voor de Maan is dat effect veel kleiner, want de
Maan staat veel dichter bij de Aarde en het licht doet er 1,3 seconden over om de Aarde te bereiken. In die 1,3
seconden is de Maan slechts 0,7” doorgelopen en dat is het verschil dat u hier ook ziet.
Hiermee is de bespreking van de Efemeride tot een eind gekomen.
---------De Arabische Punten.
Het is eigenlijk een onjuiste aanduiding, maar toch ook weer ingeburgerd. De Arabische Punten komen van oorsprong helemaal niet van de Arabieren, maar van de Grieken die er vele in gebruik hadden, maar dat weet bijna
niemand. In de oude werken van Maternus, Dorotheus, Manilius en Valens komt men ze zeer veel tegen en het
gebruik door hen is zéér verrassend te noemen en dit is een groot understatement…..
Ik heb zeer vele Pars’en geprogrammeerd voor het gebruik van uurhoeken en hier en daar ook voor geboorteastrologie. Het gebruik van de Pars’en in uurhoeken is zeer verrassend en de Arabieren hebben hier een grote
rol gespeeld, omdat ze er ook vele aan hebben toegevoegd en ook regels hebben opgesteld.

Bovenstaande menukeuze geeft het volgende beeld.
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Er bestaan dus Pars’en die een verwantschap hebben met bepaalde kwesties uit de horoskoophuizen. Het Pars
Fortuna is het bekendste voorbeeld: “ASC + Maan – Zon” bij een daggeboorte bijvoorbeeld. De centrale rol is
dus voor ASC weggelegd en daarom staat het Pars bij de Groep-1.
Bij DAG staat het Pars F. op 17.28 Leeuw en bij NACHT staat het Pars op 4.30 Vissen. De tabel geeft hier 17.28
Leeuw aan, maar toch is onze voorbeeldhoroskoop een nachthoroskoop. Het Pars F. zou dus eigenlijk op 4.30
Vissen moeten staan. Waarom is dat hier niet aangegeven?
Dit komt, omdat dit Pars is berekend volgens Ptolemeus, die voor dag en nacht geen onderscheid maakt, dit tot
groot ongenoegen van vele serieuze studenten van de klassieke astrologie. Vrijwel alle andere klassieke meesters
uit de Oudheid hanteerden twee formules: één voor dag en één voor de nacht.
Om hiervoor toch een oplossing te bieden, heb ik in het hoofdscherm van het programma enkele voorzieningen
gemaakt, waarover later veel meer. Het gaat om het volgende:
Dit stukje scherm geeft de standaard Ptolemeus optie, omdat bijna
iedereen niet anders weet en het PARS altijd op één manier wordt
berekend.
Dus voor alle horoskopen in Newcomb geldt: 1 formule voor het
Pars bij dag of nacht. Dit is altijd zo geweest.
Maar als u klassieke astrologie wilt bedrijven, is het handig om tóch
een onderscheid te maken. In dat geval zet u het vinkje “uit” en dan
wordt het Pars berekend volgens de klassieken.

Het resultaat wordt dan 4.30.22 Vissen voor het Pars in deze nachthoroskoop.
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Alle overige Pars’en worden volgens de dag- en nachtformules berekend en dat zijn er heel veel. Bijna 140
Pars’en waren in gebruik bij de Arabieren, die er zelf ook ettelijke aan toe hadden gevoegd. De grote Arabische
astroloog Al-Biruni beklaagde zich er al over en schreef “.. er schijnen er dagelijks enkele bij te komen…”
U dient deze Pars’en zeer selectief toe te passen op de vraag in kwestie. Het Pars Fortuna doet altijd mee bij de
beoordeling van elk uurhoek en is bijna altijd geluksbrenger of geeft het geld aan of de eer bij een onderneming.
Bij verloren waardevolle voorwerpen geeft het Pars vaak aan waar het zich bevindt.
In ons voorbeeld van de huisverkoop zijn er twee interessante Pars’en:
Het Pars van onroerend goed staat op 9.58
Vissen en staat daarmee inconjunct Venus (dat
is geen Ptolemeïsch aspect) maar wél driehoek
Mars, significator van de koper.
Het Pars van kopen/verkopen staat op 8.58
Schorpioen en staat bijna conjunct Mars, de
significator voor de koper. De koper gaat kopen.
Dit pars staat vierkant Venus, de significator
van de verkoper en dat is minder gunstig.
Zoals u weet, werd het huis verkocht en de verkoper kreeg minder dan hij wilde, omdat hij zo snel naar het buitenland moest verhuizen voor zijn werk. Beide Pars’en geven dit erg goed aan. Het gebruik van dergelijke
Pars’en is op zijn minst opmerkelijk, maar dat weet bijna niemand nog.
De bediening van dit scherm, de bovenbalk.

De bediening is analoog aan de andere reeds besproken schermen en zal geen verrassingen meer opleveren.
Soms is de afdruk niet zoals men die wil hebben, in dat geval kan met ook een screenshot maken van het totale
scherm met de toetsen Control + Print-Screen, een toets op het toetsenbord. Men kan dan het geheel kopiëren
naar Windows Paint en het daar verder bewerken of printen. Vaak is dat mooier en blijven ook de kleuren behouden van het hele scherm.
---------Het tweede scherm met diverse Pars’en.
Er is ook nog een aanvullend scherm waarin nog meer Pars’en worden getoond. Men komt daar met de menukeuze:
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Het gehele scherm ziet er als volgt uit:

Hier vindt men hele speciale Pars’en, die alléén bij hele specifieke vragen een betekenis hebben. Dit zomaar toepassen in een geboortehoroskoop is tot mislukken gedoemd. Ook het toepassen in een uurhoekhoroskoop moet
met grote voorzichtigheid gebeuren en hangt zeer sterk af van de letterlijke tekst van de vraagstelling.
De bediening van het scherm, de bovenbalk.

Ook dit zal nu geen verrassingen meer opleveren.
Hiermee is dan de totale bespreking van de mogelijkheden voor uurhoekhoroskopen afgerond In de volgende
Special - Nieuwsbrief over Newcomb Versie-4 wordt de klassieke horoskooptekening uitgebreid besproken.
----------
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Het zeer mooie onderdeel Vaste Sterren

Een persoonlijke wens van mij heb ik eindelijk kunnen realiseren om ook de Vaste Sterren direct te kunnen koppelen aan de berekende horoskoop. Dit kan een geboortehoroskoop zijn of een uurhoekhoroskoop of zelfs een
mundane horoskoop. De overgrote gebruik zal wel bij de geboortehoroskoop komen te liggen.
Om alles goed te laten werken, dient u bij de Radixinstellingen het volgende vinkje aan te zetten:

De optie Windroos zorgt nu voor twee dingen:
1. In de horoskoop wordt voor elke planeet een kompasrichting berekend. Daarbij geldt dat een richting van
nul gelijk is aan Noord; 90 = Oost; 180 = Zuid; 270 = West en 360 = Noord. Voor elke planeet wordt deze Azimut berekend, maar ook de hoogte boven of onder de horizon wordt bepaald.
2. Voor alle Vaste Sterren wordt nu ook een kompasrichting berekend op dezelfde manier als voor de planeten. Hiermee is het mogelijk om te zien of een ster daadwerkelijk RIJST of ondergaat, waarover later
meer.
Vervolgens berekent u een geboortehoroskoop op de gebruikelijke wijze.
Het onderdeel Vaste Sterren roept u met de volgende menukeuze op.

Hierna komt het hoofdscherm van de Vaste Sterren in beeld, waarvan u een afdruk op de volgende pagina ziet.
Bovenaan dit scherm ziet u alle radix planeten en -huizen vermeld om direct te kunnen zien of een bepaalde Vaste
Ster in aanmerking kan komen.
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Het hoofdscherm in zijn totaliteit.

Er zijn 110 Vaste Sterren in dit deel geprogrammeerd. De posities worden nauwkeurig berekend en per ster worden de volgende gegevens gepresenteerd:
In de velden die met rood zijn omcirkeld, staat de informatie
over de positie, zoals lengte in de zodiak (decimaal en als
Graden minuten seconden), Rechte Klimming, Declinatie en
Breedte.
Zo staat deze ster, Difda, op 1,992 graden, ofwel 1°59’ 31”
Ram op de datum 5-9-1957. De declinatie is 18°12’ 26”
Zuid. Meestal is deze informatie voldoende, maar als u met
breedte werkt, dan zal het getal 20° 46’ 23” Zuid ten
opzichte van de Ecliptica gebruikt moeten worden.
In de velden die met blauw zijn omcirkeld, vindt u de
kompasinformatie uit de Windroosberekening. Aan de
hemel zou deze ster te vinden zijn op bijna 255 graden wat
tussen Zuid en West ligt en de hoogte van deze ster ligt
bijna 11 graden onder de horizon. Hij is dus niet te zien aan de hemel.
In de gele velden ziet u de informatie uit de database: de naam, de invloed volgens Ptolemeus (of latere onderzoekers), de magnitude van de ster, waarbij 1 de grootste zichtbaarheid voorstelt en 6 de kleinste zichtbaarheid - in de
database althans. De magnitude-1 sterren zijn dus de allerhelderste. Sterren met magnitude 2 zijn 2,54 keer zwakker dan magnitude-1 sterren. Sterren met magnitude-6 zijn 100 keer lichtzwakker dan sterren van magnitude-1.
Verder ziet u nog de catalogusnaam, hier Beta-Ceti (β-Ceti) die soms makkelijker te onthouden is en beter is te
combineren qua invloed. Cetus is de Constellatie van de Walvis en Beta geeft aan dat het de 2e ster is qua grootte
in deze constellatie.
Door nu “door de sterren heen te wandelen” met de navigatiebox, kan men zien welke Sterren binnen een bepaalde orb in de buurt staan van de radix planeten of huizen.

Astrologische Nieuwsbrief, Editie 7 - Jaargang 2, No. 4

Blz. 23

Met de pijltjes in de navigatiebox kunt u vooruit of
achteruit lopen door de database. In het lengteveld
ziet u steeds de lengte van de Vaste Ster en deze
vergelijkt u met de radix planeten of –huizen
bovenaan het scherm.
Als u de navigatiepijltjes ingeklikt houdt, kunt u
snel door de database met sterren lopen, zodat u
snel bij uw ster aankomt.

Direct naar een planeet gaan. Als u op het icoon van een planeet klikt, dan zoekt het programma de dichtstbijzijnde ster op die er net vóór of er net áchter staat. U bent dan direct in de buurt en u hoeft dan alleen met de pijltjes van de navigatiebox een keer heen of weer te gaan.
U kunt ook een ster alfabetisch opzoeken door een stukje naam in te typen bij het zoekveld en vervolgens op de
knop “zoek ster” te klikken, zoals hier bij de ster Zaniah. Ik zoek op “Za”

dit geeft :
Vervolgens vergelijk ik de lengte die op 4.14 Weegschaal staat met de planeten of huizen en ik vind de ASC op
3.27 Weegschaal. De ster Zaniah staat op een afstand van minder dan 1 graad (namelijk 47’) en beïnvloedt het
hoofddenken (ASC) in hoge mate.
Verdere informatie geeft iets zéér nuttigs wat in geen enkel boek duidelijk wordt, maar uitsluitend berekend moet
worden, namelijk de hoogte van de ster en de Azimut. Deze zijn:

De Azimut is 90° 38’, niet verrassend natuurlijk, want zo dicht bij de Ascendant (die 90 is = Oost) moet de Azimut vlak bij 90° zijn. Wat véél verrassender is, is de hoogte van de ster. De ster staat op 3’ 8” NET onder de horizon en is ZOJUIST bezig te rijzen.
Deze ster Zaniah rijst precies tijdens de geboorte en daarmee is het de allerbelangrijkste ster van de horoskoop.
Meer informatie over de ster vindt u onderaan het scherm en dit ziet er als volgt uit. Ik gebruik daarbij de Ster
Zaniah die zeer dicht bij de Ascendant staat.
Ten eerste een afbeelding van de constellatie of soms een mooie foto of tekening van de ster.
Hieronder ziet u de constellatie Virgo (niet te verwarren met het zodiak teken Maagd.). De Ster Zaniah heet EtaVirginis (η-Virginis) en deze ligt per definitie vlakbij de ecliptica die u in de tekening met een rode stippellijn
ziet. Het plaatje van de constellatie of de ster is in de meeste gevallen uit de Wikipedia Internet Encyclopedie
gehaald.
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De astrologische informatie vindt u daarnaast:

Met de scrollbalk loopt u door de informatie, die soms erg lang kan zijn. U vindt er de algemene invloed volgens
Ptolemeus of latere onderzoekers. In zeer veel gevallen vindt u de betekenis als de ster dichtbij een planeet staat of
bij een hoekhuis. De informatie is verzameld uit diverse literatuur en in veel gevallen worden ook nog voorbeelden aangegeven, zoals hieronder getoond.

Deze informatie over de Vaste Sterren is van onschatbare waarde bij de beoordeling van de horoskoop en dit
maakt het programma zo goed als uniek onder de astrologische programma’s.

Ten slotte vindt u nog astronomische informatie over de ster, bijzonder nuttig als u wat wilt leren over de astronomie.
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Het heeft vele, vele maanden geduurd om al deze informatie te verzamelen en te vertalen, te ontwerpen en handmatig in te voeren. Uiteindelijk is nu alles in 1 scherm bij elkaar te vinden en is voor mij persoonlijk een lang
gekoesterde wens uitgekomen.
----------
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Uitbreiding tot 200 jaren progressies afbeelden met grafieken.
Handig voor met name het gebruik in de Mundane astrologie

Qua functionaliteit is er niets veranderd, maar in Versie-4 is het mogelijk om tot maximaal 200 jaar progressies op
te geven. Let op! Progressies en géén transits, want dan loopt het programma vast. Progressies volgens het traditionele systeem of het min-1-systeem worden dan tot 200 dagen ná de “geboorte” berekend. Deze kunnen ook
worden afgebeeld. Een voorbeeld van de horoskoop van Nederland. 16 maart 1815 te Den Haag.
De progressies van 1815 tot 2010 = 185 jaar kunnen nu in één keer berekend worden. Dit kost wel flink wat tijd,
afhankelijk van de snelheid van de PC. Op een PC met een 1,8 GHz klok en 1000 MB RAM kostte dit 70 seconden en hierbij werden na beste inschatting zo’n 150 miljoen berekeningen uitgevoerd (nauwkeurige planeetroutines, huizen, progressies).
Het grafisch overzicht van de planeet Mercurius door al jaren heen ziet er dan als volgt uit:

Heel fraai is te zien hoe de planeet Mercurius rond 1849 het teken Ram in loopt en vervolgens het teken Leeuw
bereikt en daar rond 1928-1930 zijn maximale stand bereikt. Daarna loopt hij achteruit in de crisisjaren ’30 en dit
duurt voort tot de planeet rond 1955 weer vooruit gaat lopen. Daar vond het maximale herstel van de economie
plaats en werden de Europese organisaties opgericht ter bevordering van de economie. Vervolgens loopt Mercurius weer verder tot hij rond 2010 op de 20e graad Weegschaal zal zijn aanbeland.
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Het snelheidsverloop is ook mooi in kaart te brengen over een langere periode.

U ziet dat Mercurius in de oorlogsjaren zijn grootste achteruit lopende snelheid bereikt. De gemiddelde snelheid
wordt aangegeven met de zwarte lijn. U ziet dan ook meteen of een planeet langzamer of juist sneller dan zijn
gemiddelde snelheid loopt.
----------
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Opties voor Klassieke horoskoopberekeningen

Zoals hierboven al eerder kort is aangegeven, is het nodig om extra opties in te stellen voor allerlei klassieke astrologische berekeningen.
Het voorbeeld van het Pars Fortuna is een wel erg sprekend voorbeeld. In
Versie-4 kunt u dus nu aangeven of er verschil moet worden gemaakt
tussen een dag- en een nachtberekening voor het Pars. Natuurlijk wordt
hiermee ook het Pars op de juiste wijze in de horoskooptekening
weergegeven. Dezelfde uurhoek horoskooptekening, maar nu met de
optie “uitgevinkt” (dus Pars voor een nachthoroskoop anders berekenen)
geeft het volgende beeld:
U ziet dat het Pars nu in Vissen staat en niet in Leeuw, zoals met de
methode volgens Ptolemeus zou zijn gebeurd.

In Newcomb Versie-4 zullen de komende maanden nog veel klassieke toepassingen worden geprogrammeerd,
zoals de Aphesis van het Pars Daemon, een techniek die door Vettius Valens (2e eeuw na Chr.) uitgebreid is beschreven in zijn Anthologie, een werk in acht boeken.
Bij het gebruik van het Pars Daemon is het noodzakelijk om een onderscheid te maken in een dag- en een nachthoroskoop, dus deze aanklikoptie is een zeer diverse optie aan het worden.
Ik laat u hieronder nogmaals de opties zien, zoals ze momenteel zijn geprogrammeerd. U vindt ze in het hoofdscherm van het programma, zoals hieronder getoond.
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Het is goed mogelijk dat er nog enkele opties bijkomen in de komende maanden, al naar gelang de behoefte van
de verdere berekeningen.
De vinkjes die u ziet staan, zijn de standaard (default) instellingen en deze zijn als volgt:
• Terms (grenzen) volgens Ptolemeus. In de uitgebreide beschrijving van de uurhoekastrologie hierboven

heeft u al kennis kunnen maken met de Terms, gebiedjes van een dierenriemteken die beheerst worden door
een planeet. De oorsprong is zeer oud en stamt al van de Egyptenaren. Dorotheus van Sidon gebruikte ze al in
zijn boek “Pentateuch”. Een paar eeuwen later beschreef Ptolemeus ze ook in zijn boek de “Tetrabiblos”,
maar hij wijzigde enkele Terms volgens zijn eigen inzichten en deze werden daarna door de eeuwen heen
toegepast door alle uurhoekastrologen, inclusief William Lilly die in feite een trouwe Ptolemeus-volger is.
Als u dit vinkje uitzet, dan worden de Terms volgens de Egyptenaren berekend en de gevolgen daarvan kunt
u bemerken in het onderdeel Essentiële Waardigheden van de Uurhoekastrologie.
• Pars voor dag en nacht volgens Ptolemeus. Dit is reeds uitgebreid besproken met voorbeelden en behoeft
hier geen verdere toelichting meer.
• Zonsopkomst op middelpunt Zon. Een Zonsopkomst kan op twee manieren worden benaderd. Visueel zal
een waarnemer op Aarde van een zonsopkomst spreken als hij de eerste contouren van de Zon boven de horizon ziet verschijnen. Voor hem gaat dan de Zon op. Maar is dat ook echt zo? Door de extreem lage stand aan
de horizon worden de stralen van de Zon in de Aardatmosfeer zodanig verbogen dat een waarnemer de Zon al
ziet opkomen. Maar in werkelijkheid staat de Zon nog onder de horizon!!! Door de aangevinkte optie te gebruiken, worden de werkelijke astronomische gegevens gebruikt voor de berekening van de Zonsopkomst.
Hierbij wordt het moment gebruikt dat de kerm van de Zon boven de horizon verschijnt. Als de optie uit
staat, dan wordt het visuele moment gebruikt, dus waarbij de Zon in werkelijkheid nog onder de horizon
staat, maar waarbij de eerste stralen al zijn te zien. Tussen die twee manieren bestaat een verschil van tijd en
dat kan allerlei gevolgen hebben, zoals bij de berekening van de uurheer,
Een voorbeeld van de exacte berekening. In het voorbeeld van de uurhoekhoroskoop hierboven “kan ik mijn huis
tegen een goede prijs verkopen?” is bij het onderdeel “uurheer” aangegeven dat de Zon opkomt om 5 uur 43 min
5 sec UT op een breedte van 51.32 Noord op 16 sept. 1980.
De berekening van de Zonsopkomst moet men eigenlijk maken op nul uur van die dag. Een eerste berekening op
nul uur geeft een tijd van 5:41:45. Een tweede berekening op 5.41.45 geeft een nieuwe tijd van 5:42:07 als de
Zonsopkomst. Een derde berekening op 5.42.07 geeft tenslotte 5:42:08 UT. Een stukje horoskoop van dat moment:
U ziet hier de Ascendant op23.29.55 Maagd en de Zon op 23.30.54 Maagd,
een verschil van 59 boogseconden. Dit komt overeen met 6 seconden kloktijd.
6 seconden later gaat de astronomische Zon op, zoals u in het tweede plaatje
kunt zien dat 6 seconden later is berekend.
Dit is tevens de precisie van Newcomb Versie-4 voor de berekening van de
Zonsopkomst: 3 à 6 seconden.
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6 seconden later is de situatie:
De Zon is NET opgekomen. Het verschil is 4 boogseconden,
overeenkomend met een halve seconde kloktijd.
Dit is dus de werkelijke astronomische Zonsopkomst, overeenkomende
met het aangeklikte vinkje in het programma.

Als nu het vinkje uit wordt gezet en wordt berekend wat de tijd van de Zonsopkomst is, dan is de uitkomst
5:36:45. De bijbehorende situatie is dan als volgt:
De Zon staat nog onder de horizon, maar de stralen worden zodanig
afgebroken dat een waarnemer de Zon daadwerkelijk ziet.
Het verschil tussen beide zonsopkomsten bedraagt 5 minuten 23
seconden.

Omwille van de astronomische zuiverheid staat het vinkje standaard op “aan”, zodat een zonsopkomst daadwerkelijk overeenkomt met de positie van de Zon pal op de Ascendant.
Beide groepen “astrologiegebruikers” kunnen met deze optie hun voordeel doen.
De overige opties zijn alvast aangebracht, maar krijgen pas betekenis bij de verdere programmering van Newcomb Versie-4.
Met de knop “STD Instellingen” kunt u in één keer de default instellingen van de vinkjes weer terugzetten als u
een beetje teveel heeft lopen experimenteren.

----------
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Twee sets progressieve planeten in de buitenring van de horoskooptekening

In de bestaande horoskooptekening was het tot nu toe mogelijk om de progressieve planeten in de buitenring af te
beelden voor een bepaald jaar of een bepaalde dag (bij transits). Het is in versie-4 ook mogelijk om twee jaren (of
dagen) bij elkaar te zetten, zodat het beter zichtbaar is wat de snelheden zijn en welke posities bereikt kunnen
worden.
Dit kan worden ingesteld door het kleine knopje te gebruiken aan de rechterzijde van het scherm.
Door op het knopje “2” te klikken, kunt u twee sets progressieve
planeten laten afbeelden.
Het programma zet de twee standen direct onder elkaar, dus let u goed
op of de planeet nog wel in het juiste huis of teken staat.
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Enkele voorbeelden.

Het aanvangsjaar is 2008. De standen zijn dan voor 2008 en 2009. Hier is dit erg mooi aangegeven voor de progressieve Uranus. Bij de progressieve Maan moet u bedenken dat de Maan van 4.12 Ram naar 16.12 Ram loopt,
dus “vooruit” het 7e huis in.
Bij de laatste afbeelding nemen de 4 progressieve planeten aan het eind van het 2e huis veel ruimte in met dubbele
standen, maar u kunt met de stelknopjes hun onderlinge afstand netjes inregelen.
Dit laatste is standaardfunctionaliteit die al bij Vesie-3 aanwezig was.
Bij een retrograde planeet of de mean Draconis (die altijd achteruit loopt) moet u ook attent zijn.
----------
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Old-Style (Juliaanse) naar New-Style (Gregoriaanse) kalenderberekeningen.

In Nieuwsbrief No. 6 is dit verschijnsel al uitgebreid besproken aan de hand van een horoskoopberekening van de
Engelse koning Charles-I die in het jaar 1600 werd geboren.
Voor het computersysteem is het jaar 1600 groter dan 1582, het jaar waarin de Gregoriaanse berekeningen worden
gemaakt. Bij een opgegeven datum “X” zal het programma dan denken dat dit de juiste datum is. In werkelijkheid
echter is de datum “X” een datum uit oude boeken of kronieken en die datum geeft de kalender weer die op dat
moment van toepassing was.
In het geval van koning Charles-I was de Juliaanse tijdrekening nog van kracht, omdat Groot-Brittannië pas in
1752 overstapte op de Gregoriaanse kalender. U moet dan de datum “X” nog een keer ophogen met “y” dagen,
afhankelijk van het jaar in kwestie, in dit geval was dat 10 dagen. Newcomb Versie-4 biedt hiervoor een mooie
oplossing middels de volgende mogelijkheid.
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? 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.
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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.

----------

----------

----------

Hiermee is de eerste berichtgeving over het nieuwe programma Newcomb Versie-4 afgerond. Gezien de grote
hoeveelheid veranderingen is besloten om een extra specialuitgave in te lassen die rond 21 juni zal verschijnen.
De laatste specialuitgave verschijnt rond 27 september en dit zal ook de vrijgave van het nieuwe programma betekenen. Update-prijzen en nieuwprijzen zullen dan ook bekend worden gemaakt, waarna het programma bestelbaar
zal zijn. De drie specialuitgaven zullen in het programma worden opgenomen als interne documentatie voor versie-4, zodat ze altijd te raadplegen zijn. T.z.t. zal ook een webpagina worden geopend voor versie-4, zodat daar de
allerlaatste informatie op te zien zal zijn.
Volgende edities van de Astrologische Nieuwsbrief.
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