
 

Astrologisch E-magazine Zaniah, Editie 40  - Jaargang 6 – nummer 2                                                                       Blad       14 

 

Mundane Astrologie (15):  

Het land België. 

 

 

In de rubriek Mundane Astrologie treft u deze keer 

de horoskoop aan van het land België. In deze serie 

worden door mij momenteel de gebieden op Aarde 

besproken, zoals die door de Ouden zijn vastgelegd. 

De visies van Ptolemeus en Marcus Manilius heeft u 

reeds kunnen lezen, voorzien van vele afbeeldingen 

ter illustratie. Behalve deze "algemene" bepaling 

van landen, streken of werelddelen kunnen ook ho-

roskopen worden opgesteld voor het moment dat 

een land wordt "geboren". Die "geboorte" kan 

plaatsvinden in de vorm van een onafhankelijk-

heidsverklaring, een revolutie, een constituerend 

beraad, een coup, etc. 

 

Een stukje geschiedenis van het land België   

 

Onderstaande teksten zijn overgenomen uit de internet 

encyclopedie Wikipedia, bronverwijzingen onderaan 

deze pagina. 

Geschiedenis in een notendop 

 

Het grote Frankische Rijk na Karel de Grote werd ver-

deeld tussen Frankrijk en het Duitse Rijk. De Schelde 

gold als grens tussen de beide rijken. Een gebied waar-

in het huidige België kwam uiteindelijk in handen van 

de Habsburgers in de 15e eeuw (zie Habsburgse Neder-

landen) en werd in 1795 overgenomen door de Fransen. 

Na de nederlaag van Napoleon te Waterloo in 1815 

ging het land op in het Verenigd Koninkrijk der Neder-

landen, een grotere bufferstaat tegen het onrustige en 

revolutionaire Frankrijk. Met de Belgische Revolutie 

van 1830 scheidde België zich af en werd een onafhan-

kelijke, constitutionele monarchie.  

 

De Belgische Revolutie 

 

De Belgische Revolutie, Belgische opstand of Belgi-

sche omwenteling is in de geschiedenis van België een 

burgerlijke revolutie in 1830 tegen de Nederlandse 

koning Willem I die tot de onafhankelijkheid van Bel-

gië heeft geleid. 

De Belgische Revolutie was geïnspireerd door de idee-

en van de Verlichting. De drang naar individuele vrij-

heid en parlementaire democratie en het verlangen naar 

onafhankelijkheid van de Noordelijke Nederlanden 

waren uitingen van een sterk opkomend liberalisme en 

nationalisme. 

Op 9 maart 1814, in het Verdrag van Chaumont, beslo-

ten de geallieerde mogendheden (Groot-Brittannië, 

Oostenrijk, Pruisen en Rusland) niet alleen om samen 

verder te strijden tot de totale nederlaag van Napoleon, 

maar ook tot de oprichting van een groter 'Royaume 

des Pays-Bas' (een Verenigde Nederlanden). Dit werd 

bevestigd op het Congres van Wenen (september 1814 

- juni 1815).  

Hier besloten de grote mogendheden om de Zuide-

lijke Nederlanden bij de Verenigde Provinciën te 

voegen en zo een tegenwicht te vormen voor Frank-

rijk en de Duitse Bond. Op 16 maart 1815 stelde 

Willem I zichzelf aan tot koning van dit Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden. 
 

Het koninkrijk was geen solide staat en beide landsde-

len hadden maar weinig gemeenschappelijk. De cultu-

rele verschillen tussen het Noorden en het Zuiden wa-

ren steeds groter geworden sinds de scheiding in de 

zestiende eeuw. Niet alleen de geloofsverschillen tus-

sen het katholieke Zuiden en het protestantse Noorden 

waren een probleem, maar ook de taal. In Vlaanderen, 

het Nederlands sprekende deel van het latere België, 

werd de gehele industrie gedomineerd door de Fransta-

lige burgerij, die vreesde dat Nederlands het Frans zou 

verdringen. In Wallonië was deze vrees nog groter. 

 

Een opvoering van de opera La Muette de Portici op 25 

augustus 1830 lokte een opstand van de Franstalige 

burgerij uit, gevolgd door volksrumoer. Het regerings-

leger reageerde, maar was niet voorbereid op een guer-

rillaoorlog in de nog middeleeuwse straten van de ste-

den. Na gevechten her en der geraakte het leger in ont-

binding en werd het bijna geheel uit de zuidelijke pro-

vincies verdreven. 

Het Voorlopig Bewind riep op 4 oktober 1830 de 

onafhankelijkheid uit van de Zuidelijke Nederlan-

den onder de naam België. Het Nationaal Congres 

besloot om van België een koninkrijk te maken met 

als eerste koning Leopold van Saksen-Coburg-

Gotha. 

 

Hier hebben wij dus te maken met een onafhankelijk-

heidsverklaring die dient als "geboorte" van een land. 

De onafhankelijkheid werd uitgeroepen te Brussel, 

coördinaten: 52° 50' 47" Noord en 4° 21' 04" Oost. 

Na een uitvoerige correctie naar aanleiding van diverse 

gebeurtenissen (zie een bespreking op mijn eigen web-

site, link: 

http://home.kpn.nl/ligteneigen3/horoskopen/belgie/belg

ie1.html) is de "geboortetijd" vastgesteld op: 

11.57.27 uur. Tijdsoort is min 0.17.24 (lokale tijd 

Brussel) 

 

De horoskooptekening treft u aan op de volgende blad-

zijde met progressies voor 2012 en 2013 in de buiten-

ring. 
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Een analyse van deze horoskoop inclusief de correcties 

naar aanleiding van gebeurtenissen vindt u op de eerder 

genoemde website. 

De prominente positie van een retrograde Mercurius in 

het MC wijst op een eeuwige verdeeldheid en natuur-

lijk het taalprobleem en de daarvan afgeleide veelheid 

van andere problemen. Mercurius staat met een grote 

orb vierkant Neptunus en dit doet het aanzien van Bel-

gië geen goed. Neptunus staat in het strakke teken 

Steenbok dat erg rechtlijnig is, weinig modern wil zijn 

en zeer ouderwetse ideeën er op na houdt. De heer van 

Steenbok, Saturnus houdt Mercurius in een houdgreep 

via het zeer partiele sextiel aspect. Hierdoor is België 

niet goed in staat mee te gaan met de tijd. Saturnus 

houdt overal de greep op en wil niet veranderen. Het 

vierkant Mercurius-Neptunus wijst ook op veel onrecht 

voor de bevolking en de ruimste zin van het woord. 

 

Deze Mercurius loopt nu progressief in het teken Ram 

met een snelheid van twee graden per jaar. De planeet 

heeft kennelijk een grote haast. Hij is op weg om de 

progressieve Zon, die daar ook in de buurt loopt, in te 

halen. Dit duurt nog ca. 2 jaar, maar dan komt België in 

een periode van zeer grote veranderingen. Tevens lo-

pen de beide planeten dan in het 4
e
 huis van de horos-

koop en dit 

slaat op een 

veelheid aan 

zaken die het 

land zélf 

aangaan. De 

binnenlandse 

kwesties spelen 

zich zeer vaak 

af in het 4
e
 

huis. 

 

Het is ook het 

huis van 

grondgebied, 

stoffen die in 

de grond zitten, 

mijnen, e.d. dus 

hier zullen zeer 

grote verande-

ringen gaan 

plaatsvinden. 

 

Tegelijkertijd 

zullen zowel de 

Zon als Mercu-

rius een belang-

rijk vierkant 

gaan maken 

met het Pars 

Fortuna dat in 

Kreeft staat. 

 

Dit aspect komt 

uit cardinale 

tekens en het 

zal heel heftig uitwerken op de constitutie van België 

dat aan zeer grote veranderingen bloot zal staan. 

Het aspect komt ook uit de cardinale huizen en dit raakt 

het "skelet", de fundering van het Belgische land. Dit 

gaat allemaal spelen tussen april en augustus 2014. 

Het lijkt er op dat Vlaanderen niet langer meer in staat 

is of bereid is om het land bijeen te houden, zoals dit 

nu nog het geval is. 

De Zon staat in Ram verhoogd, zoals u weet en wanner 

het vierkant met het Pars vol loopt, dan staat de Zon 

niet ver af van zijn specifieke verhogingsgraad, nl. de 

19
e
 graad. De Zon werkt dan zeer fanatiek, fel, vaak 

zonder goed na te denken en erg impulsief. 

 

Zowel Zon als Mercurius maken nog wel een driehoek 

met de ASC (beter is het om te spreken van een in-

gaand sextiel met de 7
e
 huis), zodat er veel contracten 

gemaakt gaan worden en afspraken met andere landen. 
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Dit kan economisch zijn, maar kan ook grondwettelijke 

stukken betreffen. 

 

Een ander, véél heftiger aspect is dat van de progres-

sieve Mars oppositie Ascendant.  

 

 
 

Dit aspect loopt vol rond oktober 2015. Het werkt be-

dreigend voor het land en geeft veel geweld, want Mars 

blijft natuurlijk de oorlogsgod. Het is geweld, gericht 

tegen de Belgische staat en tegen de personen die Bel-

gië vertegenwoordigen. Het lijkt mij een zeer rumoeri-

ge periode te worden met veel opstanden, relletjes, 

gewelddadigheden en allerlei onverkwikkelijkheden. 

Aangezien Mars nu nog in het 6
e
 huis loopt en de op-

positie al aan het naderen is, geeft dit een grote werk-

loosheid aan, want het 6
e
 huis is ook het huis van 

werkgelegenheid, dienstbaarheid, gezondheid (en ge-

zondheidszorg). De werkloosheid zal nog flink stijgen 

en dit zet mede aan tot grote ontevredenheid over het 

beleid van de Belgische regering. 

Mars is heerser over het 4
e
 huis, de Binnenlandse Za-

ken van het land, maar de eerste 13 graden van Ram 

staan nog in het derde huis en dat zijn de buurlanden, 

Frankrijk, Duitsland en Nederland waar nogal wat on-

tevredenheid mee wordt uitgevochten. 

 

Mars geeft allerlei soorten gemotoriseerde voertuigen 

aan en het oppositie-aspect kan ook grote problemen 

veroorzaken in het wegverkeer, veel ongelukken geven 

of andere grootschalige pech geven waar het gehele 

land mee te maken krijgt. 

 

Momenteel staat de progressieve Maan in de Ascen-

dant. De standen zijn resp. 4 oktober 2012 en 2013. Het 

imago van het land zélf is onderwerp van vele discus-

sies. Het land dreigt ten onder te gaan aan de verdeeld-

heid tussen diverse partijen. Het teken Boogschutter is 

een dubbelteken en heeft altijd meerdere gecompli-

ceerde zaken die een grote rol spelen. Aangezien de 

rechtsstaat óók onder Boogschutter valt, is die hét on-

derwerp van gesprek. Veel kwesties worden als on-

rechtvaardig beschouwd en de gewone mensen (de 

Maan) voelen zich belazerd door onbegrijpelijke be-

slissingen van het rechtsapparaat dat als zéér onmense-

lijk wordt gezien en niet meer van deze tijd is. 

Een lijstje met progressieve aspecten (volgens het min-

1 systeem) volgt hieronder met een indicatie in rood en 

groen over de ongunstige- en gunstige perioden. 

 

 
 

In dit lijstje voor 2014, waar mijns inziens de grote 

problemen gaan komen, zijn met rood omkaderd de 

meest kritieke perioden aangegeven met een speling 

van ca. 7 dagen.  

U zult verbaasd staan over het aspect MC oppositie 

MC, maar het progressieve MC loopt met ca. 1 graad 

per "jaar" verder vanaf de "geboorte". Het jaar 2014 

minus 1830 is gelijk aan 184 jaar, min-1-systeem wordt 

183 jaar en dit is 183 dagen na de geboorte. Het MC 

loopt niet precies 1 graad, maar hier en daar wat lang-

zamer en dit levert 180 graden voortgang op en dus de 

oppositie. 

 

Dit aspect betekent nogal wat. Het eer en aanzien van 

het land komt in botsing met zichzelf. Het land is toe 

aan een nieuwe oriëntatie in de wereld. Veel zaken 

zullen op zijn kop gezet worden in het kleine landje 

met een onmetelijke hoeveelheid regels, wetten, bepa-

lingen en een ongelooflijke bureaucratie en een ver-

stikkend overheidsapparaat dat moordend is voor de 

gewone man. 

België heeft een lange tijd stand kunnen houden met 

zijn intens verdeelde systeem en zijn tweetaligheid dat 

veel problemen heeft veroorzaakt. In de komende jaren 

zal blijken dat die eenheid niet langer bewaard kan 

worden en dat het land toe is aan een nieuwe heroriën-

tatie in Europa en in de wereld.  ■ 

 

 


