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Terug thuis: het verblijf van de planeet Saturnus in het zodiakteken Steenbok 
 
Eind december 2017 verliet de planeet Saturnus het zodiakteken Boogschutter om de komende 2½ 
tot 3 jaar zijn verblijf te vinden in zijn eigen teken, Steenbok. 
Over het verblijf van Saturnus in Boogschutter is een zeer uitgebreid artikel van mijn hand 
verschenen in mijn recente boek Mundane Astrologie, zie de volgende link. 
 
De volgende grafiek uit Newcomb-V5 laat het verloop zien van de ecliptische lengte van Saturnus in 
het teken Steenbok. De onderste rode lijn staat op 270 graden, het beginpunt van Steenbok. De 
bovenste blauwe lijn is de begrenzing tussen Steenbok en Waterman en ligt op 300 graden. U ziet 
dus dat Saturnus voor de volle drie jaar in het teken Steenbok staat en u weet, dit is het eigen teken 
van Saturnus, zijn “eigen huis” dus. Dit gaat een enorme impact geven voor het wereldgebeuren, 
waarbij het woord “enorm” nog een flink understatement is. 
 

 
 
In de afbeelding hierboven ziet u dat de groene gegolfde lijn die de beweging van Saturnus 
voorstelt, bestaat uit een aantal “bergtoppen” en een aantal “dalen”. Bij de nummers 1, 2 en 3 
bereikt Saturnus op dat moment zijn grootste lengtegraad, staat voor korte tijd “stil” en beweegt zich 
dan achterwaarts terug. Dit noemt men retrograde. Over de verklaring van het verschijnsel 
retrograde is eveneens een reuzengroot artikel van mijn hand verschenen dat nog steeds op deze 
website te vinden is, zie de volgende link. 
 
Nadat Saturnus een tijdje retrograde heeft gelopen, is er weer een moment dat deze stil komt te 
staan, “Stationair-Direct”, om korte tijd daarna zijn normale loop weer te hervatten. Heel globaal 
gesteld, kan worden gezegd dat Saturnus ca. 120 dagen per jaar achteruitloopt en 240 dagen 
vooruit. Dat kunt u uit bovenstaande afbeelding redelijk goed achterhalen door de afstand te nemen 
van een “bergtop” tot het eerstvolgende “dal” en vervolgens de afstand van dat “dal” tot de 
eerstvolgende “bergtop”. U kunt een liniaal leggen over de afbeelding en zo de verhouding opmeten. 
 
Elke buitenplaneet heeft een dergelijk patroon van directlopendheid en retrograde. Mars is een 
kleine uitzondering door zijn geringe afstand tot de Zon, maar vanaf Jupiter t/m Pluto gaat deze 
theorie eenvoudig op. 
 
Zonder hier nu direct de exacte datums te geven, ziet u uit de afbeelding hierboven ook wanneer 
Saturnus voor het eerst het teken Waterman zal binnenlopen, dat gebeurt aan het einde van 
kwartaal-1 in het jaar 2020, maar u ziet tegelijk dat dit maar van korte duurt is, want hierna loopt 
Saturnus nog een keer retrograde en keert dan weer terug in het teken Steenbok, zo rond het einde 
van kwartaal-2 in 2020. Daarna keert de beweging van Saturnus natuurlijk weer om, gaat direct 
lopen en zal dan uiteindelijk definitief het teken Waterman binnentrekken rond het einde van 2020. 
Daarna zal het ca. 26 jaar duren voordat wij Saturnus nog een keer terugzien in Steenbok. 
 
 

http://home.kpn.nl/ligteneigen4/bbbb/Nieuw_Boek_Mundane_Astrologie.pdf
http://home.kpn.nl/jligteneigen/Lessen/Retrograde/Retro1.html
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Als u de exacte momenten wilt hebben van de intrede in Steenbok en de diverse stationaire 
perioden en de intrede in het teken Waterman, dan zal onderstaande tabel u behulpzaam zijn. 
Gele markeringen zijn de intredes in de zodiaktekens, rode zijn de Stationair-Retrograde, groen zijn 
de Stationair-Direct datums. 
 

 
 
Behalve het verblijf van Saturnus in eigen teken Steenbok, is er nog een erg belangrijk moment in 
de nabije toekomst weggelegd: de onderlinge conjunctie van Saturnus en Pluto, die dan beiden nog 
in Steenbok staan. Op het moment van schrijven loopt Pluto door de 21e graad Steenbok, maar 
Pluto zal nog enkele keren retrograde lopen, dus Saturnus en Pluto ontmoeten elkaar pas over een 
paar jaar. Hieronder ziet u een grafiek van de posities van Saturnus en Pluto. De bruine curve is 
voor Pluto en de groene is van Saturnus. Het snijpunt ligt op 12 januari 2020, waarover later meer in 
dit artikel. In de grafiek hieronder ziet u duidelijk dat Pluto en Saturnus elkaar heel erg dicht naderen 
in het 2e kwartaal van 2019. Hun posities verschillen dan slechts drie graden, maar dat is natuurlijk 
geen exacte conjunctie. 
In het derde kwartaal van 2020 komen Saturnus en Pluto dan nóg een keer erg dicht bij elkaar te 
staan, ook weer met ca. 3 graden afstand en worden de effecten van de conjunctie nog eens 
zachtjes herhaald. Daarna scheiden beide planeten elkaars wegen voor een zeer lange tijd. 
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Het bovenstaande is uiteraard bedoeld als introductie op de bewegingen van de betrokken planeten 
Saturnus en Pluto, maar feitelijk is de kwestie gecompliceerder, want er vallen ook nog andere 
aspecten op Saturnus, zoals Mars en Jupiter om de belangrijkste, relatief langzame planeten op te 
noemen. Deze extra invloeden zal ik verderop in het artikel nog verder uitwerken. Buiten dit alles om 
speelt dan ook nog de overgang van Saturnus en Pluto over enkele vaste sterren die zich in de 
zodiak tussen 270 en 300 graden bevinden. Door de Precessie van de aardas zijn dit de sterren die 
behoren tot de constellatie Sagittarius. Die zijn in de loop der eeuwen zodanig doorgeschoven dat 
ze nu in deze graden (270-300 graden) terecht zijn gekomen. Hieronder ziet u een afbeelding van 
de constellatie Sagittarius met daarin de planeten Saturnus en Pluto op het moment van schrijven. 
 

 
 
Saturnus staat op ca. 277 graden, overeenkomend met 7 graden Steenbok. U ziet ook de gehele 
constellatie Sagittarius liggen, exact in het gebied tussen 270 en 300 graden. Dus de constellatie 
Boogschutter staat in het zodiakteken Steenbok! goed onthouden dus, want het is een constante 
bron van misverstanden, zelfs onder astrologiebeoefenaars die al enige tijd bezig zijn. 
 
U zult zich dan misschien afvragen, “waar staat de constellatie Steenbok dan?”. Het antwoord is 
eenvoudig: die is ook doorgeschoven door de precessie en staat in het zodiakgebied tussen de 300 
en 330 graden, wat tot het zodiakteken Waterman behoort. 
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Welnu, met deze “inleiding” op het verblijf van Saturnus in Steenbok en de conjunctie met Pluto in 
het vooruitzicht, wordt het tijd om de algemene uitwerking te beschrijven. Heel erg veel parallellen 
met het jaren eerder geplaatste artikel over Pluto in Steenbok, zult u dan ook aantreffen. Ik kan u 
zeer sterk aanraden dit oude artikel nog eens aandachtig door te nemen. Ik hoef dan ook niet alle 
eigenschappen van Steenbok hier nog eens te herhalen, die kunt u dan in dat andere artikel 
aantreffen. 
 
De grootste overschatting die men kan maken over Saturnus in Steenbok schuilt in de bewering dat 
dit zo’n mooie stand is, dat er alleen maar goede zaken uit kunnen voortvloeien. Dat geldt niet 
alleen in de persoonlijke horoskoop, maar vooral bij Mundane kwesties. 
Het is ook een algemene misvatting en verkeerde beoordeling dat Saturnus in Steenbok zo goed 
werkt. Dat geldt slechts in zeer uitzonderlijke situaties en die komen nu eenmaal erg weinig voor. 
Saturnus moet zeer goed geaspecteerd staan in een horoskoop wil hij zijn zuivere werking kunnen 
ontvouwen in eigen teken. Het blijft een zeer moeilijke en lastige planeet die bij het minste of 
geringste zijn nare trekken laat zien. 
 
De effectieve werking van Saturnus in Steenbok is dat zijn kracht en invloed enorm worden 
vergroot. Dus ook in de nare eigenschappen (bij slechte aspectering), maar aan de andere kant ook 
in zijn goede eigenschappen (indien nare aspecten ontbreken). In een persoonlijke horoskoop is dit 
vrij snel op te sporen, maar bij mundane hemelbewegingen moet men continu de aspecten op 
Saturnus in het oog houden, ik bedoel dan voornamelijk de aspecten van Mars, Jupiter, Uranus, 
Neptunus en Pluto, dus de langzamere planeten. De snelle planeten Maan, Mercurius, Venus en de 
Zon spelen nauwelijks een rol, tenzij men een mundane horoskoop voor een bepaalde plaats op 
aarde gaat berekenen, dan speelt iedere planeet weer zijn eigen rol. 
Het zal u wel duidelijk zijn dat wanneer Saturnus een tijdlang een vierkant of een oppositie ontvangt 
van Jupiter of Uranus om maar een voorbeeld te noemen, dat dit niet bijdraagt aan de goede 
werking van Saturnus, niet alleen gedurende de periode van het vierkant of de oppositie, maar óók 
erna, want na een vierkant komt een driehoek, maar tussen de periode van het vierkant en het 
aankomende aspect van de driehoek zitten maanden, wellicht veel langer en juist in die 
tussenperiode is de werking van het vierkant merkbaar en voelbaar. Leest u mijn boek over de 
Mundane Astrologie maar eens waar ik de onderlinge aspecten tussen de langzame planeten 
bespreek. Daar worden ook overzichten gegeven wanneer allerlei grote, langzame aspecten 
werkzaam waren en sommige nog werkzaam zullen worden. De ingevoegde “kalender” kunt u 
desgewenst raadplegen. Voor een luttel bedrag kunt u zich met dit boek volledig inwijden in de leer 
van de mundane astrologie. 
 
 
De astrologische betekenissen van Saturnus in Steenbok 
 
U krijgt hier geen eindeloze opsomming van betekenissen, die werken doorgaans niet. De betekenis 
van Saturnus in Steenbok verandert bij wijze van spreken per graad van dit zodiakteken. Wat enorm 
onderschat wordt op mundaan gebied is de invloed de “terms”, een begrip uit de klassieke 
astrologie. Als u hierover meer wilt weten, raadpleeg dan het boek Klassieke Astrologie, Basisboek, 
Hellenistische periode van deze schrijver. Hieronder vindt u een tabel met de Terms en met de 
Faces voor het teken Steenbok in het kader van dit artikel. 
 

 
 

http://home.kpn.nl/ligteneigen4/bbbb/Pluto_In_Steenbok.pdf
http://home.kpn.nl/ligteneigen4/bbbb/Nieuw_Boek_Mundane_Astrologie.pdf
http://home.kpn.nl/ligteneigen4/lmkg/Zaniah_Boekspecial_V6.pdf
http://home.kpn.nl/ligteneigen4/lmkg/Zaniah_Boekspecial_V6.pdf
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De eerste zes graden worden door Venus beheerst, de daaropvolgende zes graden door Mercurius, 
de zeven graden daarna door Jupiter, de zes graden daarna door Mars en de laatste vijf graden 
door Saturnus zelf. Dit maakt totaal 30 graden van het teken. 
 
De indeling van de Faces volgt die van de Babyloniërs, dat is in volgorde van de langzame 
planeten, steeds naar “binnen” toe totdat de Maan wordt bereikt, dan gaat men weer verder met 
Saturnus, enzovoorts. Het startpunt ligt bij nul graden Ram dat aan Mars is toegewezen. Als u die 
eerste tien graden aan Mars toekent en zo steeds verder gaat, komt u vanzelf uit bij het gebied 
tussen 0 en 10 graden Steenbok. Dat gebied wordt door Jupiter beheerst, het gebied tussen 10 en 
20 graden door Mars en het laatste gebied door de Zon. 
 
Als u dit allemaal combineert, dan ziet u dat als Saturnus door de Steenbok loopt, hij continu wordt 
“aangepast” door de onderliggende planeten van de Terms en de Faces. De toestand van die 
onderliggende planeten op dat moment bepaalt de kwaliteit van de graad en de aanwezigheid van 
een Saturnus of een Pluto op die graad krijgt dan een extra invloed mee, bovenop de invloed die de 
planeten zelf uitoefenen. 
 
Dit artikel moet u aan het denken gaan zetten over de mogelijke invloed voor de komende drie jaar 
wanneer deze zware planeten in dit cardinale teken Steenbok hun stempel gaan drukken. Heel veel 
heb ik al geschreven in mijn recente boek over de Mundane Astrologie, u kunt daar veel kleine 
details leren over hoe mundane invloeden bekeken kunnen worden. 
 
U moet niet vergeten dat een kardinaal teken ALTIJD een streepje voor heeft op een teken uit een 
andere hoedanigheid. De vier kardinale tekens zijn Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok. Zij staan 
in de “mundane horoskoop” – en hier bedoel ik mee, de standaard horoskoop zonder planeten met 
elk van de tekens op elk van de huizen – op de vier belangrijkste huizen, de hoekhuizen. De invloed 
van Steenbok is dan ook zeer sterk en raakt de gehele maatschappij van ons land, maar ook de 
“maatschappij” in wereldse zin, laten wij zeggen de “tijdgeest”. Normen en waarden vallen onder 
Saturnus en onder Steenbok, want die twee zijn onafscheidelijk verbonden. 
Maar óók zijn ze verbonden met het tegenoverliggende teken Kreeft en diens heerser, de Maan. 
In de mundane horoskoop zijn alle tegenoverliggende tekens zeer sterk met elkaar verbonden, ze 
liggen namelijk op één as en hebben dus alles met elkaar te maken. 
 
Tekens die via een tripliciteit zijn verbonden, zoals Steenbok met Stier en Maagd hebben een 
andere verbondenheid, een van wederzijdse vriendschap of steun, maar de directe verbinding 
tussen twee tekens die via een as met elkaar verbonden zijn, is er een van aantrekking en afstoting, 
maar met een enorme kracht. De cirkel van 360 graden wordt in twee delen gedeeld en de volledige 
kracht van de cirkel als eenheid wordt in tweeën gedeeld, maar omdat die tekens op één lijn zitten 
en aan elkaar vast zitten als een eenheid, maar op afstand, is de kracht ervan net zo groot als een 
conjunctie. Bij een conjunctie staan de planeten bij elkaar of op elkaar en zijn ze verenigd in één 
graad of enkele luttele graden van hetzelfde teken. Het is diezelfde kracht of energie die in dat ene 
punt tot uiting komt. Bij een oppositie is dat vrijwel hetzelfde, want de onverbrekelijke as tussen die 
twee tekens verbindt de planeten alsnog met elkaar, al is het hier dat twee tekens meedoen, tekens 
die elkaar aanvullen, versterken of mogelijk elkaar tegenwerken. 
 
Terug naar het verblijf van de planeet Saturnus in Steenbok. Ik had het artikel ook kunnen 
noemen: “Papa komt thuis”. 
 
Want Papa is zo’n 27 jaar niet thuis geweest op zijn rondreis door de zodiak. En elke brutale planeet 
kon ongehinderd op bezoek komen in Saturnus’ domein. U kunt het vergelijken met iemand die 
lange tijd op vakantie is, maar die vergeten is om zijn voordeur op slot te doen. Iedere voorbijganger 
zou in principe ongehinderd binnen kunnen komen en regelmatig gebeurt dat. Die voorbijganger 
komt even binnen, kijkt wat rond, steelt gelukkig niets, kijkt even door de ruiten naar buiten en na 
enige tijd (dagen, weken of maanden) verdwijnt die ongenode gast weer. 
 
Dat is precies wat er gebeurt bij bezoekende planeten in het teken Steenbok, terwijl Saturnus “heel 
ver weg” is. Maar gelukkig zijn er enkele onzichtbare verbindingen aangelegd tussen het kasteel 

http://home.kpn.nl/ligteneigen4/bbbb/Nieuw_Boek_Mundane_Astrologie.pdf


 

Saturnus in Steenbok                                                        6 / 20 

Steenbok en enkele andere tekens. Zo zijn er “gluurverbindingen” via een driehoek, via een vierkant 
en via een sextiel. Op die manier kan Saturnus “op afstand” toch een soort verbinding in stand 
houden met zijn kasteel. Niet elk van die verbindingen zijn even vriendelijk. Zo is de 
vierkantsverbinding voorzien van een pistool en kan Saturnus alsnog op afstand zijn ongenode gast 
de stuipen op het lijf jagen. 
 
Maar nu is alles anders. Saturnus kwam op eind december 2017 terug thuis in Steenbok en kan zich 
voorlopig de komende drie jaar als een vorst in eigen paleis voelen. En als huiseigenaar van je 
eigen huis kan je doen wat je wilt, je bent er de baas, punt uit. Helaas zit er in het eind van dat huis 
nog een vervelende gast (Pluto) verstopt en die moet eens goed de oren gewassen worden. Maar 
die gast is een brutaaltje van de eerste orde en laat zich niet zomaar commanderen, dus dat wordt 
een gevecht op leven en dood tussen gastheer en gast, waarbij de gastheer altijd wint, want de heer 
van een teken is oppermachtig en heeft driedubbele kracht ten opzichte van zijn gast, die per 
definitie niet in zijn eigen huis staat en altijd onderworpen wordt aan de ongeschreven regels van 
dat huis. Maar voorlopig is Saturnus nog niet aangekomen in dat deel van zijn eigen huis waar die 
snoodaard verstopt zit, want Pluto is altijd verborgen bezig, het liefst onder de grond. 
 
Nu dat Saturnus in eigen huis is teruggekeerd, kan hij orde op zaken gaan stellen. De oude normen 
en waarden moeten weer van hem terugkeren. De dingen moeten weer worden, zoals ze ooit 
waren. U kunt dit conservatief noemen en eigenlijk is dat het ook. Saturnus en Steenbok hebben de 
(fatsoens) normen en -waarden als uitgangspunt. Laten wij het maar ouderwets noemen, zoals 
Saturnus wil regeren, maar wat is er verkeerd aan? Alles in onze maatschappij, maar ook in breder 
verband de “Europese maatschappij” of op wereldniveau is volledig, maar dan ook volledig verrot. Ik 
kan het niet beter uitleggen dan ik in mijn lange artikel over Pluto in Steenbok heb gedaan. Overal 
heerst corruptie, uitbuiting, leugen en bedrog, seksuele uitbuiting, seksuele schandalen en noem 
maar op. Niemand meer in onze maatschappij, van jong tot oud hoort u het? van jong tot oud, is 
bereid om het gezag te aanvaarden. Op een “paar” mensen na, die nog uit een oudere generatie 
komen van de jaren 30,40, 50 van de vorige eeuw. Gezag aanvaarden betekent dus ook, het 
aanwezige gezag als er niet op wordt gelet. Dus oversteken bij groen voor voetgangers, fietsers en 
brommers, ook als oom agent er niet bij staat. Er is bijna geen oom agent meer, dus iedereen doet 
maar wat. Veel te hard rijden in de stad, in woonzones waar men maar 30 mag of in de bebouwde 
kom waar men maar 50 mag, wordt 50 resp. 80 en harder gereden. Wij weten het allemaal en wij 
doen het allemaal, op die “paar” uitzonderingen na. Rotzooi weggooien op straat, op de stoep, in 
tuinen en parken. Iedereen doet het, behalve die “paar” uit de vorige eeuw. 
 
 
U wilt dit natuurlijk niet aanvaarden, want: betutteling – foei – die Ligteneigen gaat ons betuttelen, hij 
gaat ons vertellen hoe het wél moet. Welnu, lekker niet dus, ik beschrijf datgene wat er mis is. 
 
Het is volledig, maar dan ook volledig mis gaan lopen toen Pluto het teken Steenbok in liep in 2008. 
Het was al erg, het is de laatste 20 à 25 jaar al erg mis in onze maatschappij, maar vooral in de 
laatste 10 jaar is het heel erg hard misgegaan. De hoeveelheid bedrog in de wereld is nog nooit zo 
erg geweest. Leugens en bedrog, uitbuiting van mensen op een wereldschaal die onvoorstelbaar is. 
Honderden miljoenen mensen in de gehele wereld worden uitgebuit: financieel, seksueel, 
maatschappelijk, menselijk. 
 
De maffia zit overal, niet alleen in de geëigende ondergrondse groeperingen, maar vooral juist meer 
dan ooit in de bovenwereld, de politiek, de gemeenten, de gemeenteraden, firma’s, fabrieken, 
organisaties, noem maar op. Het is erger dan ooit in al die eeuwen die voorbij zijn gegaan, erger 
dan ooit. Leest u het artikel of Pluto nog maar eens goed of mijn boek over de mundane astrologie, 
waarin ook kernbegrippen van de planeten worden beschreven. 
 
Het is zó erg geworden dat onze vernietiging voor de deur ligt. Onze zelfgecreëerde vernietiging die 
een handje heeft gekregen van de moderne technologie in de vorm van mobieltjes en tablets. Dit is 
de allergrootste ellende die de mens ooit gecreëerd heeft. U loopt reeds rood aan van woede, 
nietwaar? Ik heb het natuurlijk over het misbruik van die technologie. In een ander megagroot artikel 
over de invloed van Saturnus, Uranus en Neptunus op mijn website heb ik het samenspel met 
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Uranus ook beschreven, ergens in 2007 of 2008 meen ik, ik moet het nog eens nakijken. Ik schrijf 
dit stuk in één keer, dus ik raadpleeg mijn artikelen nu niet. Technologie op zich is niet verkeerd. Het 
brengt het goede uiteraard, daarvoor wordt het vaak ook ontwikkeld, maar meteen is er die 
tegenhanger, het misbruik ervan door kwaadwilligen of door een flink stelletje “mongolische” 
medemensen die het IQ van een goudvis hebben, maar wel zo slim zijn om die spullen te 
misbruiken. Zo slim zijn ze dan weer wel. Dat is allemaal de moderne tijdgeest, in onze 
maatschappij, in Europa en in de wereld. 
 
Ik zal niet te veel uitweiden naar andere zaken, maar Neptunus loopt reeds lange tijd in Waterman, 
een teken waar hij volkomen verkeerd staat. Een waterplaneet in een luchtteken. Die droogt 
volkomen op. Wat droogt er op? Compassie, mensen helpen, de ernst aanvoelen van grote zaken 
die verkeerd zijn, oplossingen voor vluchtelingen en daklozen. Snapt u dit? Op een lezing, lang 
geleden vertelde ik van Neptunus in Waterman, hoe slecht die daar staat. Maar naïeve 
astrologiebeoefenaars denken dat het teken Waterman heilig is of zo, dat daar zoiets moois in zit 
wat de mensheid moet gaan verheffen. Om de dooie dood niet. 
 
Neptunus in de Mundane Astrologie is een pure malefic, Uranus ook, Pluto ook. In een persoonlijke 
horoskoop kunnen ze iemand tot grote hoogte brengen door een juiste positie in teken én huis én 
aspectering. Maar op mundaan gebied hebben ze afstemming op de “mensheid als geheel” en die 
afstemming is een afgrijselijke, een duivelse die de mensen naar beneden trekt, want geld regeert 
meer dan ooit. Alle fraude, omkoping, kartels en drugstoestanden, alles werkt in dienst voor dat 
geld. Mensen konden dus niet geloven dat ik Neptunus in Waterman een nul als rapportcijfer gaf. 
Tot overmaat van ramp ging Uranus een 7-tal jaren in Vissen staan, ook volledig verkeerd. 
Dus als Uranus verkeerd staat, hoe kan hij dan zijn teken Waterman zuiver houden? Dus Neptunus 
ondergaat die uitholling, die opdroging. En ook omgekeerd: als Neptunus er dan zo slecht voor 
staat, hoe kan hij dan zijn eigen teken Vissen zuiver houden? Hij is toch HEERSER van Vissen? Als 
de heerser verrot is, is toch daarmee zijn teken ook verrot? Dit willen de mensen niet aanvaarden. 
Ze willen die idiote astrologieboekjes blijven volgen die de zaken verkeerd voorstellen, zelfs 
vakbladen die de grootste nonsens verkopen. 
 
Evolutionaire astrologie, de grootste verrotting die de astrologie heeft meegemaakt sinds de 
waanzin van Martin Schulman in de jaren 70 van de vorige eeuw. Men snapt de gewone astrologie 
niet eens, dan maar naar de ongrijpbare wereld van de “zwarte lichamen”, van het karma, waar je 
natuurlijk iedereen mee om de tuin kan leiden, want wie bewijst nu eigenlijk wat? Waar is de 
verificatie van al die beweringen? Ik heb niets tegen karma, want het is nauw verbonden met de 
reïncarnatie van elke mens en de wetten van oorzaak en gevolg zijn ijzerharde, Goddelijke wetten. 
Maar wie gaat al die beweringen van evolutionaire astrologen nu controleren? Als ik een consult doe 
van ca. 1,5 tot 2 uur dan ga ik door het leven van de persoon die op consult komt. Hij of zij moet 
bevestigen of ontkennen wat ik beweer, zo test ik mijn interpretatie van astrologie als 40 jaar lang. Ik 
bewandel nog steeds de voorzichtige weg, vooral voor individuele mensen, niet voor de mundane 
astrologie. Die wereld kan mij gestolen worden, van mij mag die vergaan, wat natuurlijk toch niet 
gebeurt, want de wereld blijft bestaan zolang de laatste ziel reïncarneert, daarna zal de aarde eens 
oplossen, een proces van nog eens miljarden jaren. Maar vanwege de verrotting in de maatschappij 
mag die wereld van mij vergaan, maakt niet uit hoe. Dat zou de kans geven om weer opnieuw te 
beginnen met zuiverheid en eerlijkheid – zou je denken, maar de mens blijft toch een mens. 
 
Dus als Uranus verkeerd staat in teken, zoals in Vissen en vervolgens in Ram, dus gedurende 15 
jaar, dan gaan er toch rare dingen gebeuren met de astrologie of niet? Dan worden grondprincipes 
met de “grond” gelijk gemaakt, dan gaat men enorm zweven en hallucineren, want Uranus is zijn 
eigen grond kwijtgeraakt en heeft weer een aardeteken nodig om met beide voeten op de grond te 
komen. In datzelfde artikel over Uranus in Ram schreef ik destijds dat er een speciale eigen “religie” 
zou komen, dat werd dus de terreurgroep IS. Ik schreef ook dat die in 2018 zou oplossen, is ook 
gaande, lees het allemaal maar eens goed na, het staat er zwart op wit. 
 
Alles heeft met elkaar te maken, daarom ben ik met die uitweiding begonnen over Uranus en 
Neptunus. Want u weet ook uit dat andere artikel dat Uranus zeven (7 dus) vierkanten heeft 
gemaakt met Pluto – Uranus in Ram volkomen verkeerd – met Pluto in Steenbok. Daar is een 
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hoeveelheid buskruit gemaakt in de hemel, dat is onvoorstelbaar. Ik gebruik de term buskruit, want 
Uranus is explosief. Dat buskruit bestaat uit IS, Noord-Korea, Taliban, Trump en gaat u zo maar 
door. Dat Trump zou winnen sprak ik uit op een congres in Oldenzaal voor ruim 70 man. En 
iedereen lachen, hoe serieus ik het ook benaderde met de vaste sterren (Regulus), een extra 
workshop erbij, maar zogenaamde astrologen zagen het geheel anders: Clinton zou het winnen en 
Trump zou worden “vernietigd”. Drie dagen na het congres won Trump. Reacties op mijn 
uitspraken? Precies ééntje!  Logisch natuurlijk, want de hele astrologische gemeenschap is voor 
aap gezet. 
 
Uranus vierkant Pluto en dat liefst zeven keer in een paar jaar. Dit komt door het steeds retrograde 
en direct lopen van beide planeten die elkaar in een permanent vierkant hielden. Dit buskruit hangt 
nog gewoon in de hemelen, beste lezers, dat is nog niet gebruikt, althans het grootste deel nog niet. 
 
Wij gaan maar nog een keer terug naar Saturnus in Steenbok. 
 
Dus wat wil nu die Saturnus doen? In Steenbok gaat hij zijn archetypische werking maximaal laten 
zien. Hij heeft er volkomen genoeg van, net als ik. Hij gaat zijn gezag langzaamaan weer herstellen. 
Men zál en moet het gezag aanvaarden, het gezag de politie, brandweer, ambulancepersoneel en 
harde werkers die hun best doen om orde te houden en mensen te helpen. Deze mensen aanvallen, 
wordt een doodzonde, de wetgeving hierop zal sterk strenger worden. Moeilijker wordt het voor de 
miljoenen overtredingen per dag van vuil wegdonderen, door rood lopen en rijden, inbraakjes, etc. 
Dat kankergezwel is lastiger uit te roeien, daar heb je tienduizenden politieagenten voor nodig op 
elke hoek van de straat en een “direct-oppakken beleid” met torenhoge boetes. Dan krijg je 
Nederland weer schoon, in veel opzichten. Maar dan rest Europa nog en de rest van de wereld. Dus 
die tijdgeest te veranderen kunnen wij niet zo snel realiseren. Toch zit het allemaal in onze eigen 
hoofdjes en hartjes, want WIJ zijn die tijdgeest met z’n allen. 
 
STEENbok. Dit is geen typefout. Het woord zegt het al. Steenbok bouwt maar lekker door, er wordt 
gebouwd als een bezetene. Er is een tekort aan huizen, dat is niet normaal meer. Iedereen wil op 
zichzelf wonen, lijkt het. Zoveel echtscheidingen, dus dubbele huizen nodig, opgevangen 
vluchtelingen, allemaal huizen nodig. Jonge mensen willen niet meer tot 18 jaar thuis wonen, dus 
hup, huizen nodig. Er zijn geen heipalen genoeg meer, heeft u dat gelezen, ca 1 jaar geleden? De 
Europese productie van heipalen kan de gestegen vraag niet meer aan. Bouwprojecten worden 
vertraagd hierdoor, maar het geeft natuurlijk aan wat er gaande is. 
Dit was aan de gang met Pluto in Steenbok, ik beschreef het in 2007/2008 letterlijk, men gaat zich 
een ongeluk bouwen, vooral ondergrondse projecten, tunnels, e.d. 
 
Nu Saturnus in Steenbok staat, gaat het bouwen van woningen helemaal in de stroomversnelling, in 
de ontwikkelde landen bedoel ik dan. India gaat ook beginnen met bouwen van infrastructuur. Er 
komen na tweehonderd jaar eindelijk toiletten voor mensen thuis, leest u dit? Toiletten voor mensen! 
Ik bedoel dit ironisch, want ik ben er helemaal voor natuurlijk, maar dat had honderd jaar geleden 
moeten gebeuren en niet nu pas. Welk land valt onder Steenbok? India natuurlijk, lees mijn boek 
over de Mundane Astrologie, bomvol overzichten van landen en steden onder de zodiaktekens. 
 
De beperking en de Muur 
 
Weet u nog die eindeloze kreet dat Saturnus “beperking” aangeeft? Waar komt dat vandaan? 
Saturnus was eeuwenlang de verst gelegen, nog zichtbare planeet vanaf de Aarde. Saturnus gaf 
letterlijk de grens aan van het zichtbare “Zonnestelsel”, waarop de klassieke astrologie is 
gebaseerd. Saturnus is in dit opzicht de grens van de met het blote oog waarneembare planeten, de 
beperking van wat men nog kan zien. Dit is tot op vandaag juist. Elke verdere planeet kan alleen 
maar met een telescoop worden waargenomen.  
De huid als orgaan voor mens en dier is ook zo’n beperking tot de buitenwereld. Ons lichaam wordt 
omhuld en beperkt door de huid die als afscherming functioneert voor invloeden van buitenaf. De 
huid als zodanig wordt door Saturnus geregeerd, niets nieuws allemaal, reeds honderden jaren 
bekend uit de literatuur. 

http://home.kpn.nl/ligteneigen4/bbbb/Nieuw_Boek_Mundane_Astrologie.pdf
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In de mundane astrologie gaat Saturnus in STEENbok ook als beperker optreden: van mensen. 
Groepen van mensen worden geweerd via allerlei MUREN. Saturnus in Steenbok bouwt als de 
beste. De muur rond Mexico gaat er komen, die is er eigenlijk al, maar wordt efficiënter gemaakt. 
Israël bouwt ook stevig door aan zijn eigen muur. OJA, mag je niet zeggen natuurlijk, want…. Israël, 
ja dat heilige Israël van toen, dat beloofde land, al die Joden die zo op hun lazer kregen tijdens WO-
II. O ja, ook iets met Christus lang geleden, weet u nog op Golgotha? “Op deze berg zal ik mijn kerk 
bouwen”, sprak Petrus, en een muur. 
De figuurlijke Muur van tegenwoordig is er ook. Al die vluchtelingen die er niet meer doorheen 
kunnen komen, althans de meeste niet. Elk landje binnen Europa bouwt zijn eigen figuurlijke Muur. 
“Geen cent te veel hoor!” is niet voor de margarine bedoeld, maar voor de vluchteling, ook de echte 
vluchteling die voor oorlogsgeweld huis en haard heeft achtergelaten, waarvan familieleden zijn 
kapot geschoten. En wij maar kijken op TV naar die bombardementen en ellende waar geen einde 
aan komt. “Geen cent te veel”. Typisch een opgedroogde Neptunus, alhoewel die nu weer in Vissen 
loopt rond de 13e graad. 
Wist u dat de Berlijnse Muur in 1961 werd gebouwd? Dat is twee jaar nadat Saturnus in januari 
1959 in de Steenbok ging lopen. De Muur hield stand tot 1989, dat is bijna twee jaar nadat Saturnus 
in februari 1988 de Steenbok in liep. De 28 jaar ertussen is bijna de periode van Saturnus (29 jaar). 
 
De bescherming van de eigen landen is typisch voor Saturnus in Steenbok. De importheffingen op 
buitenlands staal door Trump in maart 2018 is een typisch voorbeeld van Saturnus in Steenbok. Een 
muurtje rond Amerika’s eigen staalindustrie. Andere landen zullen hierop gepaste acties nemen en 
een handelsoorlog ligt voor de boeg, allemaal muurtjes rond al die landen. Economische muurtjes. 
 
 
Seksuele schandalen 
 
In mijn vorige artikel over Pluto in Steenbok heb ik er honderd uit over geschreven, leest u dit nog 
eens aandachtig door, maar dan ook aandachtig. Een gitzwarte ontwikkeling voor de mensheid, dit 
keer eens niet aangegeven door een Zwart Maantje of een Zwart Zonnetje, maar door gezond-
verstand astrologie. 
Pluto keert alles onderste boven, dat is zijn werking. De binnenste verrotting komt boven, net zoals 
gloeiend lava diep in de Aarde eens naar boven komt via een vulkaan. Die spuwt zijn lava en as en 
giftige gassen over de mensheid uit. Hé vliegtuigje, even niet vliegen over deze vulkaan, want dat is 
gevaarlijk vandaag. Morgen mag jij jouw giftige kerosinegassen weer uitstrooien over de mensheid. 
Dag vliegtuigje. 
 
 
Alle seksuele schandalen komen nu boven water of als een gloeiende lava-massa uit de grond. 
Filmproducentjes, artiestenagentjes, massage-artiesten, sportleraartjes, kardinaaltjes, priestertjes, 
domineetjes en al die andere klootzakjes worden allemaal een voor een aan het kruis genageld. Dat 
werd natuurlijk de hoogste tijd. Als u weer mijn artikelen uit 2007/2008 leest dan weet u genoeg. 
Pluto in Steenbok keert alle maatschappelijke normen en waarden om, het is astrologisch toch zo 
simpel, maar moeilijk te aanvaarden als je het 7 jaar eerder schrijft. 
En het gaat maar door, er komt geen einde aan, want de onderste steen is nog lang niet boven, nog 
lange niet, nog lange niet, en we gaan nog niet naar huis, maar naar het celletje toe. 
De seksuele schandalen rond de Katholieke kerk (waarom schrijf ik dat eigenlijk met hoofdletter K?  
Verdienen ze helemaal niet) gaan ook maar gewoon door. Een explosie van gevallen van enkele 
jaren geleden lijkt een beetje opgedroogd, maar het is slechts een top van een enorme ijsberg. 
De afgelopen paar jaar vernemen wij steeds meer verschrikkingen over verkrachtingen van vrouwen 
in India, groepsverkrachtingen, waarbij de vrouw zelfs wordt aangeklaagd als ze het wil melden! Kan 
het verschrikkelijker? Kan het erger? Wie wordt daar nu niet opstandig van als je het hoort? De 
politie daar doet niets! INDIA, land van heilige koeien, maar de vrouw kan daar verrekken! INDIA, 
Steenbok-landje met meer dan 1 miljard inwoners, maar er komen toiletten! 
 
Weet u nog, bouwfraude, bankenfraude, wat voor fraude al niet, het zijn allemaal geheime 
schandalen die boven water komen via Pluto in Steenbok. En dit wordt allemaal versterkt en 
opgezweept nu Saturnus in zijn eigen teken is gekomen. Hij gaat de gesel onbarmhartig over de 
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mensheid halen, meedogenloos is het betere woord. De banken hebben niets geleerd met het 
meest recente schandaal over de topsalarissen bij ING. Zij beheren slechts het geld dat mensen 
inleggen via hun salaris en spaarrekeningen en beleggingen. En met dit geld moet iemand 50% 
meer salaris krijgen? Gelukkig werd dit afgeblazen doordat ook de politiek zich ermee ging 
bemoeien, maar ze deden het toch maar. Nee, ze hebben niets geleerd, niets. Het sjacheren gaat 
gewoon door, alles gaat gewoon door totdat iemand weer iets boven water haalt. Pluto in Steenbok 
is nog lang niet klaar met zijn werk. 
 
 
Angst 
 
Nog zo’n trefwoord. Saturnus geeft angst aan. Angst voor schandalen die boven water komen met 
Pluto in Steenbok en Saturnus die deze kwestie versterkt. Angst voor de vluchtelingen die met grote 
getale naar ons toe komen, “ons” is dan Europa.  
Angst voor geweld. Er is zo ongelooflijk veel geweld, het is niet meer te beschrijven. Degene die nu 
nog leeft, is een geluksvogel. De wapenhandel doet goede zaken, de wapenmaffia zit overal. Alles 
wat in het geheim wordt bekokstoofd, valt onder Pluto. Pluto kan nu mooi zijn gang gaan, want 
Steenbok biedt hem zijn ondergrondse velden. Enkele banken hebben jaren geleden hun banden 
met de wapenindustrie verbroken, heel mooi, het werd tijd, maar het bestond dus gewoon, dat is het 
allerergste wat er gewoon plaatsvond. Centjes van ons allemaal. Als Saturnus zijn zin krijgt, liggen 
er binnen afzienbare tijd restricties voor de wapenhandel, want Saturnus staat het niet toe in zijn 
eigen huis. Het initiatief in Florida kan weleens het begin zijn van een nieuwe ontwikkeling. 
 
Aardbevingen 
 
Het artikel over Pluto in Steenbok waar ik vaak naar verwijs, zit bomvol verwijzingen naar 
gebeurtenissen die plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Aardbevingen behoren daar ook toe, 
want Steenbok als aardeteken geeft doorgaans grondverschuivingen aan, niet altijd vulkanische 
uitbarstingen. Uranus is vaak wel aanduider voor vulkanische uitbarstingen, vooral in Schorpioen of 
Stier. Saturnus is meer de planeet van grondverschuivingen en trillingen door andere oorzaken. De 
recente Groninger aardbeving in Zeerijp op 8 januari 2018 is een goed voorbeeld van Saturnus die 
nog maar nét zijn voeten in Steenbok heeft gezet. De aardbeving vond plaats om 15.01 uur te 
Zeerijp, coördinaten 53.22 Noord en 6.45 Oost. De kracht van de beving was 3,4 op de schaal van 
Richter en is een van de zwaardere bevingen in het gebied. De horoskoop ziet er als volgt uit. 
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De Ascendant staat op 0.43 Kreeft en daar tegenover ligt het teken Steenbok. Saturnus staat op 
2.16 graden Steenbok en maakt een nauwe oppositie met de Ascendant en geeft zodoende de 
aardbeving aan. Men kan aan zo’n horoskoop geen absolute waarden ontlenen over de kracht van 
de beving. Deze horoskoop zou evengoed een zware aardbeving in Italië kunnen aangeven. 
Men ziet echter wel dat de planeten Venus, Zon en Pluto dicht bij elkaar staan binnen één graad, 
ook in Steenbok, maar dat deze planeten allemaal in sextiel staan met Jupiter en Mars, die beiden 
weer op de 19e graad Schorpioen staan. Hier zijn zes sextielen bezig om de kracht van de 
aardbeving te dempen. Dat is ook de reden waarom de schade hier beperkt blijft en er geen doden 
of gewonden zijn gevallen. Zouden die ondersteunende sextielen er niet zijn, dan zou de beving 
meer schade hebben veroorzaakt. Dus het totaalbeeld van de horoskoop doet er natuurlijk wel toe, 
dat moge duidelijk zijn. 
 
Al datgene wat hierboven is geschreven, is een uitbreiding of soms een verduidelijking van hetgeen 
in mijn eerdere artikelen is geschreven over de langzame planeten Saturnus, Uranus, Neptunus en 
Pluto. Als zodanig is het niet eens iets nieuws, maar het zal de astrologiestudent wel duidelijk 
worden wat de invloed is van de planeten die in Steenbok staan. 
 
Saturnus in Steenbok is natuurlijk voor heel de wereld van toepassing, niet alleen voor Nederland. 
De uitwerking van de aanwezigheid van deze planeet kan dus niet honderden betekenissen hebben 
waarbij elk van die betekenissen voor een bepaald land gelden. Saturnus in Steenbok is dus 
Zeitgeist ten voeten uit. Saturnus wordt ook wel afgebeeld als “Vadertje Tijd”, hij geeft het einde aan 
van iets, het is Tijd om te gaan, Tijd voor verandering en met zijn zandloper in de hand symboliseert 
hij de tijdelijkheid van alle dingen. Ook de dood wordt vaak geassocieerd met Saturnus, maar dan in 
algemene zin dat de dood een nieuwe fase is in de evolutie van elk mens. Men eindigt hier op Aarde 
dit leven, maar het is niet het finale einde van alles. Het is eigenlijk het voortzetten van de evolutie, 
maar dan in het hiernamaals. Voor het aardse leven echter lijkt de dood een einde te maken aan 
alles. 
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Droogte 
 
Steenbok is een koud en droog zodiakteken. Extreme weersomstandigheden die grote problemen 
veroorzaken zullen dus extreme koude en extreme droogte zijn. Het lijkt er sterk op dat extreme 
droogte het grootste probleem is. Droogte kan ook optreden, vooral optreden in zeer warme landen 
waar jarenlang geen regen is gevallen. Zuid-Afrika is daarvan een voorbeeld, waar al de laatste 
twee bijna niets meer is gevallen. De meest recente ramingen gaan ervan uit dat er in Kaapstad 
vanaf juli 2018 geen water meer uit de kraan komt. Moesten wij hier eens meemaken in Nederland, 
dan was het wereldnieuws gedurende vele maanden. Maar het is “slechts” in Zuid-Afrika, het is in 
“verweggistan”, dus: who cares? Dát is dus ook Saturnus als droge planeet in een superdroog 
teken, Steenbok. 
 
 
De toekomst voor de komende drie jaar 
 
Met al het bovenstaande in het achterhoofd kunt u wel nagaan dat de komende drie jaar geen pretje 
zal worden. Pluto blijft ook nog steeds in het teken Steenbok staan, maar schuift wel langzaam op 
naar hogere graden. In 2018 beweegt Pluto zich tussen 20 en 21 graden Steenbok, in 2019 zal dat 
tussen 21 en 23 graden zijn en in 2020 is dat tussen 23 en 25 graden Steenbok. 
De beweging van Saturnus kan men toevallig mooi indelen in drie gebieden. In 2018 zal hij zich 
tussen 2 en 10 graden bevinden, in 2019 tussen 10 en 20 graden en in 2020 tussen 20 en 30 
graden. In elk van deze jaren is er een hoogste graad te bereiken, waarna retrograde intreedt en de 
lengte weer terugvalt. 
 
Houden wij rekening met de indeling van het teken Steenbok in de Egyptische Terms, dan kunt u 
onderstaande tabellen erop nazien. De kleuren zijn gebruikt om contrast te maken tussen al die 
getallen. Elke kleur is dus één aangesloten periode. 
 

Terms Termplaneet Periode waarin Saturnus in de Terms te vinden is 

00.00 – 05.59 Venus 20.12.17 - 13.02.18 + 25.06.18 - 13.11.18 

06.00 – 11.59 Mercurius 13.02.18 - 25.06.18 + 13.11.18 - 06.01.19 

12.00 – 18.59 Jupiter 06.01.19 - 17.03.19 + 14.06.19 - 01.12.19 

19.00 – 24.59 Mars 17.03.19 - 14.06.19 + 01.12.19 - 31.01.20 

25.00 – 29.59 Saturnus 01.02.20 - 02.03.20 + 02.07.20 - 17.12.20 

 
Voor de planeet Pluto heb ik hetzelfde gedaan, maar die bevindt zich reeds op een hoge graad en 
hij beweegt zeer langzaam. 
 

Terms Termplaneet Periode waarin Pluto in de Terms te vinden is 

12.00 – 18.59 Jupiter 30.08.18 – 01.11.18 

19.00 – 24.59 Mars 08.01.18 – 30.08.18  +  2019  +  2020 
01.01.21 – 25.01.21 + 11.08.21 – 30.11.21 

25.00 – 29.59 Saturnus 25.01.21 – 11.08.21 + 01.12.21 – 31.12.21 
01.01.23 – 23.03.23 + 31.12.23 – 21.01.24 

 
 
Saturnus zal zijn zware en bittere werk pas gaan beginnen vanaf de 19e graad Steenbok. Dan komt 
hij in de terms van Mars en Saturnus en die zullen veel geweld en ellende gaan veroorzaken. Dit 
begint allemaal medio maart 2019 tot medio juni 2019. Daarna loopt Saturnus retrograde en blijft tot 
1 december 2019 in de terms van Jupiter, maar daarna gaat het vol los, 1 jaar lang. 
 
De terms van Venus, Mercurius en Jupiter zijn op zich niet schadelijk, maar alleen wanneer deze 
planeten een vierkant of een oppositie werpen op Saturnus, dan kan dit veel problemen geven. Dit 
is het huiswerk dat u zelf mag uitwerken. Zoek bijvoorbeeld in de periode van 13-02-2018 tot 25-06-
2018 de lastige aspecten van Mercurius op Saturnus. Dat zijn dan de moeilijke perioden voor die 
landen waarmee Mercurius op dat moment geassocieerd is. En Saturnus in Steenbok blijft natuurlijk 
altijd inwerken op die landen die onder Steenbok vallen, zoals India, de Balkan als geheel, 
Afghanistan, Littouwen, Zuid-Afrika en Mexico. Deze landen blijven in het middelpunt van de 
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belangstelling staan, omdat dáár Saturnus als langzaam bewegende planeet staat. Maar per 
individuele “terms” kan een planeet as Venus, Mercurius of Jupiter andere landen aangeven. Merk 
op dat de Engelstalige kreet “terms” in het meervoud staat. In het Nederlands zou “begrenzingen” 
de beste vertaling zijn, maar dat klinkt niet zo lekker, dus houden wij “terms” aan. In het systeem 
van de terms zijn de laatste twee terms bijna altijd toebedeeld aan de malefics Mars en Saturnus, 
niet per sé in die volgorde. Zon en Maan beheersen nooit de terms, daarvoor is een speciale reden, 
zie hiervoor het boek Klassieke Astrologie, Basisboek, Hellenistische periode. 
 
Dus de periode januari 2018 tot eind juni 2018 hoeft zeker niet ongunstig te zijn als geheel, voor de 
hele wereld, maar per land kunnen er grote uitzonderingen zijn. Ik beperk mij hier in dit artikel tot 
een beschouwing van Saturnus in Steenbok, maar als men mundaan “breder” wil kijken, moet men 
andere mundane zaken er ook bij betrekken, maar dan wordt het al snel ingewikkeld en dat is 
natuurlijk het grote probleem voor elke beschouwing: (1) ofwel men doet het grondig en betrekt alles 
erbij, maar dan wordt het zeer intensief en langdurig – (2) men beperkt zich tot enkele kenmerken, 
maar dan wordt het algemener en minder specifiek. 
 
 
Strengere wetgeving 
 
Wat wetgeving betreft zullen er in de genoemde landen grote veranderingen plaatsvinden. 
Excessen worden strenger aangepakt, geweld wordt zwaarder bestraft, seksuele schandalen krijgen 
grote aandacht en misbruikers worden strenger aangepakt. Nederland moet zijn wetten ook veel 
strenger gaan maken. Helaas is dit nodig om de zwakkeren te beschermen tegen de compleet 
verrotte duivels die er rondlopen. Het referendum op 21 maart zou met 100% van de stemmen 
goedgekeurd moeten worden. Wie wat te verbergen heeft, is natuurlijk tegen, maar veiligheid gaat 
boven alles en hoeveel moorden zijn er al gepleegd, hoeveel uitbuiting heeft er al plaatsgevonden? 
moet dit langer zo doorgaan? Dan maar privacy-beperking, geen problemen mee. Saturnus zal en 
moet orde op zaken gaan stellen. Veel en veel te lichten straffen voor allerlei vergrijpen is het 
resultaat van jarenlange verrotting in het juridisch systeem van Nederland. Wij zijn koploper van 
juridische achterlijkheid in Europa. Jan-en-allemaal trekt naar Nederland om z’n kunstjes uit te 
halen, wetende dat men z’n straf makkelijk kan ontlopen. Dit proces was al jaren aan de gang 
natuurlijk en is ergens einde jaren ’90 van de vorige eeuw ingezet. Wij moeten helemaal terug naar 
een situatie van 50 jaar geleden, dát is Saturnus in Steenbok. Nederland als Kreeft-landje (zie de 
horoskoopbespreking van Nederland, elders op deze website) ligt natuurlijk tegenover het teken 
Steenbok. De vast as Kreeft-Steenbok is nota-bene een hoofdas tussen kardinale tekens. Het is dus 
van geen wonder dat zo’n klein landje als Nederland, klein op wereldschaal bedoel ik, toch zo kan 
meekomen qua technologie en ontwikkelingen en zich in de Top-10 kan nestelen van economische 
landen die het goed doen. Denk er eens over na, een speldenprik op de landkaart en toch zo 
economisch, wetenschappelijk en medisch veelbetekenend. KREEFT dus als kardinaal teken. Daar 
heeft u geen Zwarte Maan en Zon voor nodig, maar basiskennis. 
 
 
Recessie op de loer 
 
 
Het gaat allemaal weer vreselijk goed in Nederland sinds 2014-2015. Maar niet iedereen profiteert 
hiervan. Langdurig werklozen komen niet meer aan de bak, voor ouderen is het ook nog steeds erg 
moeilijk en eenverdieners met een gezin raken er relatief op achteruit, want de regeringen steunden 
allemaal het werken van de vrouw, dus tweeverdieners. Deze ongelijkheden zullen niet snel worden 
opgelost. Het bevriezen en korten van veel pensioenen, jaren geleden, betekent een achteruitgang 
van 10 à 20 procent van het toekomstig pensioen voor vele miljoenen Nederlanders. Het pensioen 
is een oudedagsvoorziening, typisch een Saturnus onderwerp. Saturnus in Steenbok is een vrek, 
een Scrooge-figuur. De sociale uitbuiting gaat helaas toch door, dankzij Saturnus in Steenbok. 
 
De wereld balanceert op het randje van een economische val, maar men ziet het niet. De door 
Trump afgekondigde staal importheffingen gaan leiden tot een handelsoorlog. Dat is niet goed voor 
de hele wereld. 

http://home.kpn.nl/ligteneigen4/lmkg/Zaniah_Boekspecial_V6.pdf
http://home.kpn.nl/ligteneigen1/horoskopen/nederland/nederland1.html
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Vanaf 2 april 2018 zal de opvliegerige en kort-door-de-bocht werkende Mars zich gaan voegen bij 
Saturnus op de 9e graad Steenbok. Dat zal de handelsoorlog gaan inleiden, want Mars=staal en 
Steenbok is wetgeving, regels. 
Aangezien China onder Weegschaal valt, staat die conjunctie Mars-Saturnus mundaan vierkant op 
China als land, maar ook Japan gaat klappen krijgen, want Japan valt eveneens onder Weegschaal. 
Ik beschouw enkele grote landen in dit artikel. 
 
Rond 16 mei 2018 zal Mars ook nog vierkant Uranus lopen, in de eerste graad Waterman naar Stier 
toe. Dan zal Rusland ook betrokken worden bij schermutselingen. Mars=Ram=Engeland en 
Uranus=Waterman=Rusland. Het zal er bepaald niet beter op worden tussen die landen. 
Dreigementen over en weer zullen het gevolg zijn. 
 
De handelsbeurzen reageren extreem gevoelig op elke beweging waar ook ter wereld. Elk 
gelanceerd verhaal krijgt een eigen wereld te beleven. Er kunnen rond die tijd vele miljarden 
verdampen op alle beurzen ter wereld. Ik spreek niet over een ineenstorting, maar al die systemen 
zijn té sterk met elkaar verbonden en dat maakt het geheel erg kwetsbaar. 
 
Begin augustus 2018 komt het vierklant tussen Mars en Uranus nog een keer terug, maar dan is 
Mars retrograde en Uranus staat nagenoeg stil op 2.33, bezig retrograde te gaan lopen. De 
spanning blijft daarom voelbaar aanwezig tussen Engeland en Rusland, maar Rusland komt ook 
nog eens onder vuur te liggen wegens andere schandalen en wanpraktijken. Het MH17 verhaal is 
ook nog niet afgerond en waarschijnlijk komen er extra onthullingen over deze kwestie. 
 
Rond 18 september 2018 is Mars klaar met zijn retrograde, loopt weer vooruit en komt nógmaals in 
vierkant met Uranus rond 1°53’ Waterman-Stier. Dit is heftiger, want een recht lopende Mars heeft 
meer kracht dan een retrograde Mars. De kwestie Brittannië-Rusland gaat dus een slepend verhaal 
worden. 
 
Voor de rest van 2018 zie ik geen schokkende zaken meer, maar ik zeg erbij, ik heb geen volledige 
analyse gedaan, dat lukt niet in de weinige tijd die ik heb in een zeer druk werkend leven. 
 
 
Voor het jaar 2019 vermoed ik veel meer schokkende zaken 
 
Wat te denken van 27 januari 2019? Pluto op 21.29 Steenbok, conjunct de Ascendant van koningin 
Elisabeth van Groot-Brittannië. 
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Dit is dan wel een transit en u weet, ik verafschuw transits, omdat ze niets, maar dan niets te maken 
hebben met een radix van een gewone sterveling. Ik heb dat zeer uitgebreid beschreven in mijn 
boek over het Min-1 systeem van progressies en daar een 8-tal voorbeelden zeer uitgebreid 
vergeleken met diverse systemen, waaronder ook transits. 
Maar hier hebben wij niet met een gewone sterveling te maken, het is een van de oudste vorstinnen 
ter wereld en het langst op de Britse troon. In zo’n geval kunnen transits wel werken, omdat 
daarmee een grote groep mensen indirect geraakt wordt. Elisabeth heeft de volgende transits lopen 
in 2019. 
Jupiter 90 Venus op 11-01 
Saturnus 180 Pluto op 12-1 
Jupiter 180 Cusp-5 op 12-1 
Jupiter 90 Neptunus onderling op 13-1 
Pluto conjunct Ascendant op 29-1 
 
Niemand is onsterfelijk, dat beseft men natuurlijk ook en ik vermoed hier een zeer ernstige 
achteruitgang van haar gezondheid. Haar persoonlijke horoskoop zou natuurlijk meer uitsluitsel 
moeten geven en zij heeft 1 maand eerder het aspect Mercurius oppositie Mars dat ernstige 
longproblemen kan aangeven. 
 
Pluto loopt voorwaarts, maar gaat hierna retrograde en komt zodoende nóg een keer op 21.29 
Steenbok te staan en passeert dus nógmaals de Ascendant van koningin Elisabeth. Dat vindt plaats 
op 1 augustus 2019. 
 
Vervolgens loopt Pluto een tijdlang retrograde en keert voor de laatste keer van richting en gaat dan 
definitief naar een hogere graad in directe beweging. Hierdoor passeert Pluto dus een derde maal 
de Ascendant van de Britse vorstin. Dat vindt dan plaats op 2 december 2019 met de volgende 
planeetstanden: 
Zon  09.29 Boogschutter 
Maan   ca. 14 Waterman 
Mercurius 19.58 Schorpioen 
Venus  07.25 Steenbok 
Mars  08.22 Schorpioen 
Jupiter  29.50 Boogschutter 
Saturnus 18.05 Steenbok 
Uranus 03.18 Stier, vierkant Pars, vierkant Zon 
Neptunus 15.56 Vissen 
 
Ik vermoed sterk een langdurige en ernstige aandoening die begint rond eind januari 2019 en 
eindigt begin december 2019. De kans op overlijden is meer dan 70 procent onder zo’n sterk aspect 
van Pluto conjunct Ascendant, haar hoge leeftijd in aanmerking nemende. 
 
 
Saturnus in de terms van Mars 
 
De moeilijkste periode gaat plaatsvinden vanaf december 2019 waar Saturnus definitief in de terms 
van Mars zal gaan lopen. Daarna komt hij in zijn eigen terms te staan en dit maakt Saturnus 
bepaald niet makkelijker of soepeler. 
Er zal veel geweld losbarsten in de wereld, maar er zal ook een gigantische stroom vluchtelingen 
loskomen uit allerlei landen. Vergeet niet dat Steenbok de bescherming biedt via een huis, via een 
dak boven je hoofd. Saturnus gaat onnoemelijk veel daklozen geven, ook in Nederland, wat erop 
duidt dat de economische vooruitgang zal stagneren en dat de minder bedeelden niet of nauwelijks 
konden profiteren van de vooruitgang in eerdere jaren. Saturnus laat doorgaans een devaluatie zien 
van zaken, een mindere waardering van…… bitcoins? 
Vermoedelijk zal dit muntje van de aardbodem verdwijnen en een algehele ineenstorting betekenen 
van het vertrouwen in geldstromen en banken en verzekeraars. 
 
 

http://home.kpn.nl/ligteneigen4/bbbb/Promotie_Boek_Min1.pdf
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Tegen die tijd is Saturnus doorgelopen tot de 22e graad Steenbok en komt akelig dicht in de buurt 
van de plaats van Pluto, hij kan hem al op zijn rug zien in de wilde achtervolging. 
Op 12 januari 2020 is het dan zover, Saturnus komt conjunct te staan met Pluto. Eindelijk kan 
gastheer Saturnus deze duivel eens direct in de ogen kijken in het eigen domein van Saturnus. Een 
gigantisch pak slaag krijgt Pluto van Saturnus en die uitwerking zal de wereld wel gaan ervaren. 
 
 
De conjunctie van Saturnus met Pluto in het teken Steenbok 
 

 
 
U ziet hier de conjunctie afgebeeld, maar tevens staan de Zon en Mercurius in Steenbok en vrijwel 
op dezelfde graad. Op een afstand van nog geen 2 graden staan vier planeten dicht op elkaar in 
een kardinaal teken. De horoskoop is opgesteld voor Amsterdam voor 12 januari 2020 om 16.45.30 
uur UT. Voor Nederland is deze horoskoop niet kritiek, het stellium staat op een “veilige plaats” 
ergens in het vijfde huis. De opgave is juist om een plaats of een land te vinden, waarbij deze zware 
conjunctie tegenover het MC of tegenover de Ascendant ligt. Dan zijn er werkelijk grote problemen 
te verwachten. 
 
Bij een vierkant van het MC op dit stellium zal de lengte op ca. 17° 48’ Oost gezet moeten worden. 
Alle plaatsen met die lengtegraad zullen het MC vierkant het stellium krijgen. Er zit echter een kleine 
bandbreedte in het stellium dat loopt van 21°56’ tot 23°13’ wat plaatsen met lengtegraden tussen ca. 
17° Oost en 18° Oost mogelijk maken voor dit vierkant. 
 
De afbeeldingen hieronder laten zien welke plaatsen in welke landen ongeveer geraakt zullen 
worden door dit vierkant. Ongeveer, want de lengtegraad op een sterk uitgezoomde Google-Maps 
afbeelding is ongeveer ingetekend, maar het idee zal duidelijk zijn. Voor het MC is de breedte niet 
belangrijk, zoals u weet, alle landen op dezelfde lengte-lijn zullen hetzelfde MC hebben, voor 
noorderbreedte althans. 
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De lijn loopt door Polen, Slowakije, Hongarije, de Balkan landen, stukje van Italië en zo verder naar 
beneden, door Libië, Tsjaad, Zuid-Soedan en daarna door de evenaar naar landen op 
Zuiderbreedte. 
Voor Zuiderbreedte landen moet men bij de sterrentijd 12 uur optellen, de MC-graad uitrekenen en 
vervolgens het tegenoverliggende teken nemen. Men komt dan ongeveer rond dezelfde graden uit 
met een speling van 1 à 2 graden, maar het vierkant blijft in algemene zin van toepassing. 
Hieronder treft u dan de twee kaartjes aan voor Europa en Afrika. 
 

   
 
Enkele plaatsnamen springen eruit, omdat het grote plaatsen zijn en dicht in de buurt van de 
lengtelijn liggen. Dat zijn Bari in Zuid-Italië met coördinaten 41.07.12. N en 16.51.38 O. Dan volgt 
Sirte in Noord-Libië met coördinaten 31.11.28. N en 16.32.54 O en tenslotte Bangui in Centraal 
Afrikaanse Republiek met coördinaten 4.26.09 N en 18.34.32 O. 
 
Voor Bari ziet de horoskoop voor de grote conjunctie er als volgt uit: 
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Behalve de verwachte vierkanten naar het MC is er dan ook nog het vierkant Uranus-Ascendant op 
bijna drie graden nauwkeurig. Uranus in Stier is erg gevoelig voor aardbevingen. Stier en 
Schorpioen zijn bijzonder gevoelig voor aardschokken, vulkanische uitbarstingen op land en op de 
bodem van de zee. Een dergelijke gebeurtenis zal niet beperkt blijven tot Bari, maar een groot 
gebied eromheen raken met een straal van 50 kilometer. 
De bijna twee graden tussen de Zon en Mercurius zijn ook de twee lengtegraden op de aardbol. Op 
de evenaar komt dat overeen met 222 kilometer, maar op een breedte van 41° Noord, zal dat 
ongeveer 160 kilometer zijn. Je kunt ook spreken van een gebied van 200x200 kilometer dat 
gevoelig is voor dit sterke vierkant. 
 
 
Voor de stad Sirte, dat een lagere breedtegraad heeft, maar nagenoeg dezelfde lengtegraad, is de 
horoskoop de volgende. 
 

 
 
De Ascendant staat vijf graden lager en daarmee wordt het vierkant met Uranus des te sterker. 
Ik verwacht in die omgeving erg veel onrust van de bevolking in verband met opstanden, relletjes, 
plunderingen, enzovoorts. Ook hier moet een gebied van 200x200 kilometer worden gehanteerd 
voor de uitwerking van het grote vierkant naar het MC. Hert vierkant staat nu midden in het zesde 
huis wat problemen aangeeft met de werkende klasse, maar ook de kleinveehouders krijgen hier 
enorme problemen, waarschijnlijk door aanhoudende droogte. Steenbok is natuurlijk een zeer droog 
teken en Saturnus hier aanwezig zorgt voor een grote versterking van de weerselementen, zoals 
droogte en/of koude. 
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Voor de stad Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek ziet de horoskoop er als volgt uit. 
 

 
 
Deze horoskoop is eigenlijk gevaarlijker dan al de andere, want het stellium van vier planeten staat 
recht tegenover de Ascendant en bovendien staan het MC en de Ascendant ook vierkant. Dit effect 
komt natuurlijk door de zeer lage breedtegraad van deze stad, namelijk iets meer dan 4 graden 
Noord. 
De planeten staan op korte afstand van het 7e huis en maken dus een oppositie met een zeer kleine 
orb, wat het effect des te sterker doet uitvallen. Met Kreeft op de Ascendant lijkt een grote 
hongersnood dit land in zijn greep te gaan krijgen. Grote bevolkingsgroepen vallen altijd onder het 
teken Kreeft, maar ook hele jonge kinderen en hele oude mensen, vanwege Steenbok waar de 
planeten staan. Het zevende huis werkt erg sterk, omdat het natuurlijk een van de vier kardinale 
huizen is. De uitwerking op het openbare leven is dan erg groot. 
 
U ziet dat het dus mogelijk is om een stellium of een enkele planeet te “dirigeren” naar een bepaalde 
cusp in de horoskoop door lengte en breedte te variëren. Dit is een flink karwei, vergist u zich niet, 
maar u kunt er wel lokale invloeden per land mee bepalen en dat is weer zeer waardevol. Het is 
verder aan u om dit uit te werken, met een goed computerprogramma moet dat lukken. 
 
Dit is dan de eerste opzet voor een uiteindelijk zeer lang artikel, een verdere aanvulling zal in de 
loop van 2018 gebeuren, wellicht dat ik dan wat variaties maak van landen met de conjunctie van 
Saturnus/Pluto erin. Daarna is het dan de bedoeling dat ik een en ander combineer met de Zonne-
ingress horoskoop van de Zon in Ram voor 2019 en 2020 en wellicht is er nog een interessante 
zonsverduistering die ermee gecombineerd kan worden. 
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U heeft heel wat door te nemen in dit artikel en in de verwijzingen naar de voorgaande artikelen, 
maar het is de moeite waard. 
 
Tot de volgende keer. 
 
Johan Ligteneigen 
17 maart 2018. 
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