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Mundane Astrologie (17): Het land Italië 
 
 

 
 
In de serie Mundane Astrologie volgt naast de be-
handeling van het algemene onderwerp ook een 
korte bespreking van een land. In dit geval wordt de 
republiek Italië gekozen als "land", vooral nu de 
moeilijke economische situatie alle aandacht vergt 
en de Europese Unie ook haar vizier op Italië heeft 
gericht als een potentieel problematisch land wan-
neer het gaat om de financiën. 
 

Johan Ligteneigen 
 
Italië heeft een immens lange geschiedenis achter de 
rug. Het grootste deel van het huidige Italië vormde 
reeds een politieke eenheid onder de Romeinse Repu-
bliek in het jaar 238 v.Chr.. Vanaf  het jaar 476 n.Chr. 
tot in het midden van de 6e eeuw werd Italië weer een 
politieke eenheid onder de eerste Duitse patriciër Odo-
vacer. In 554 werd het land heroverd door het Oost-
Romeinse Rijk en na de invasie door de Lombarden in 
568 werd het land versnipperd in vele kleine staatjes 
die met elkaar vrijwel voortdurend in staat van oorlog 
verkeerden. Deze toestand duurde voort tot het midden 
van de 19e eeuw. Gedurende de Middeleeuwse periode 
was de titel Koning slechts een betekenisloze eer1. 
 

 
 
Op 17 maart 1861 werd door de Officiële Gazette de 
Italiaanse staat uitgeroepen, met eerst Turijn en later 
Florence als hoofdstad. Italië kreeg een tweekamerstel-
sel met een door de koning benoemde Senaat en een 
gekozen Kamer. Gedurende de eerste decennia werd 
het gezag van de regering ondermijnd door de twisten 
tussen de politieke partijen - de liberalen en de radica-
len - en persoonlijke schandalen van politici. De horos-
koop voor deze datum, lokale tijd 0.00 uur is hiernaast  
afgebeeld. De tijd van 0.00 uur is aangenomen, maar is 
in overeenstemming met het algemene principe dat 
wetten die worden gepubliceerd in de Officiële Gazette 
altijd in werking treden om 0.00 uur. 
 
Zeer kenmerkend is het feit dat het teken Boogschutter 
op de Ascendant staat, hetzelfde teken waarmee Italië 
altijd wordt geassocieerd, zie de serie mundane astro-
logie, de gebieden op Aarde. Dit kenmerk bestaat al 
sinds de publicatie van Ptolemeus' Tetrabiblos2. 
Uranus bedreigt de ASC met een oppositie en tevens 
staat deze planeet conjunct de zeer vervelend uitwer-
kende vaste ster Aldebaran die een pure Mars-aard 
heeft en doorgaans op veel geweld duidt. Dit allemaal 
bewezen in de Tweede Wereldoorlog, waarin Mussoli-
ni de zijde van de Nazi's koos en Italië deel liet uitma-
ken van de "as van het kwaad". Saturnus staat  vierkant 
de Ascendant vanuit het 9e huis en dit duidt op grote 
problemen vanuit buitenlandse landen. 
 

 
Daarnaast vinden wij ook nog eens 
Mars vierkant Jupiter, Mars die slecht 
staat in Stier en daardoor geweld-
dadig uitwerkt, bovendien staat Mars 
totaal niet in de juiste SECT en dit 
maakt alles veel gewelddadiger. 
Jupiter staat ook niet in zijn SECT, 
staat ook nog eens retrograde en in 
het 9e huis en veroorzaakt expansie 
gepaard gaande met geweld. "Nostre 
Marum" was het gezegde van 
Mussolini. 
 
Men zou eigenlijk alle belangrijke 
gebeurtenissen moeten uitrekenen aan 
de hand van deze horoskoop om te 
komen tot een eindoordeel of deze 
horoskoop mag blijven worden 
gebruikt.. 
In heb enkele momenten gekozen om 
te zien hoe deze horoskoop zich 
gedraagt. 
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Mei 1915: Italië verklaart de oorlog aan Oostenrijk-
Hongarije en wordt zo betrokken bij de Eerste Wereld-
oorlog. 
Het MC loopt vierkant met Jupiter met een verschil van 
ca, 1,5 graden met een correctie van min 6 minuten kan 
dit precies vol lopen. Tevens loopt progressieve Mars 
vierkant het MC, correctie van min 2 minuten laat dit 
vol lopen. De progressieve Zon loopt op 2 boogminu-
ten precies conjunct de agressieve Mars, waarover ik 
reeds schreef. 2 Boogminuten komt overeen met 1 
week tijd. 
 

 
 
 
Aug. 1916, Italië verklaart de oorlog aan Duitsland. 
Progressieve Mars loopt exact vierkant het MC. 
 

 
 
Italië leek zich onder Mussolini tot een grote mogend-
heid te ontpoppen. Het bezat een permanente raadszetel 
in de Volkenbond, het fascisme werd als voorbeeld 
beschouwd door velen, binnenlands heersten orde en 
gezag, en internationaal bezat Italië een belangrijke 
stem in het kapittel. In 1934 nog had Mussolini Oosten-
rijk beschermd tegen Duitse agressie, en daarmee een 
diplomatieke overwinning behaald. Het leek zelfs on-
waarschijnlijk dat Italië uitgerekend Ethiopië zou wil-
len aanvallen. De verhouding met Ethiopië was harte-

lijk, en in 1923 had Italië nog geijverd voor de toela-
ting van Ethiopië tot de Volkenbond. In 1928 was de 
verhouding bekrachtigd door een vriendschapsverdrag. 
 
Mussolini leek hier aanvankelijk tevreden mee, maar 
voelde het gebrek aan koloniën als een gemis. Het Ita-
liaanse koloniale rijk stelde weinig voor vergeleken 
met dat van Groot-Brittannië en Frankrijk. Zelfs landen 
als Nederland en België hadden grotere koloniale rij-
ken. Ethiopië was het makkelijkst te bezetten en bo-
vendien vrijwel het enige onafhankelijke land dat nog 
over was in Afrika. Mussolini wilde niet langer be-
schermheer zijn van Ethiopië, hij wilde een koloniaal 
rijk. Bovendien had Italië in de Eerste Italiaans-
Ethiopische Oorlog in 1896 een nederlaag geleden bij 
Adowa, en die wilde Mussolini wreken. 
 
Oktober 1935: inval in Ethiopië door Mussolini. Het 
progressieve MC  loopt oppositie Uranus. Tevens staat 
het MC onder invloed van de zeer nare vaste ster Anta-
res die vrijwel altijd gewelddadigheid aangeeft. Ook is 
de progressieve Zon genaderd tot Uranus en loopt deze 
ook in oppositie met het MC. 
 

 
 
7 april 1939: Italië annexeert Albanië. 
Progressieve Mercurius loopt vierkant het MC. Let op 
hoe de progressieve Zon Uranus onderling nadert en 
hoe Saturnus langzaam vierkant de ASC loopt, desa-
streuze aspecten. 
 

 
 
 
 
Op 10 juni 1940 verklaart Italië de oorlog aan Engeland 
en Frankrijk, voor Italië begint de Tweede Wereldoor-
log. 
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HET grote aspect is progressieve Saturnus vierkant 
radix Ascendant. Als dit precies vol zou lopen, dan is 
een correctie van -2 minuten en 47 sec. nodig. 

 
 
Dit is een MEGA-aspect voor het land dat midden in 
een superconflict wordt gestort en dat zoveel slachtof-
fers zou gaan kosten. 
 
Met deze correctie zou de inval in Ethiopië het volgen-
de aspect geven: MC oppositie Zon op 1,5 boogminuut 
nauwkeurig = 1 week verschil. 

 
 
22 april 1945: In zijn bunker in Berlijn geeft Adolf 
Hitler aan zijn generaals toe dat de oorlog verloren is. 
Hij geeft daarbij ook alle militaire leiding uit handen. 
 

 
 
 
 
28 april 1945:  
Mussolini en zijn maîtresse Clara Petacci worden door 
partizanen gefusilleerd. Hun lijken worden onderstebo-
ven opgehangen aan een lantaarnpaal. 

De progr. ASC loopt vierkant de radix ASC met enkele 
boogminuten verschil = ca. 1 maand. Het land is totaal 
geruïneerd en het kostte Italië ruim 400.000 doden. 
Een positief puntje is dat het progressieve MC driehoek 
Jupiter loopt waardoor Italië aan de werderopbouw kan 
beginnen. 
 
Koning Victor Emanuel III was nauw verbonden met 
Mussolini en zijn imago had enorme schade opgelopen. 
Hij deed afstand van de troon op 9 mei 1946 ten gunste 
van zijn zoon Umberto. Op 2 juni werd een referendum 
gehouden over de toekomst van de monarchie en mas-
saal werd te kennen gegeven dat men geen koning meer 
wilde: de republiek was geboren op 10 juni 1946 om 
18.10 uur toen de definitieve uitslag bekend werd. 
 

 
 
Met een klein verschil loopt het MC driehoek Jupiter, 
het "uiterlijk optreden naar buiten" van Italië (MC) 
wordt een andere (republiek). Tevens loopt het pro-
gressieve cusp-5 (de macht, het koninkrijk) conjunct 
Mercurius in Tweelingen. 
 
Ik denk dat deze horoskoop uit 1861 nog steeds prima 
voldoet voor de meeste gebeurtenissen. Zelfs de horos-
koop van Engeland uit 1066 voldoet nog voor de mees-
te gebeurtenissen. Doorgaans zien wij dan ook dat er 
meerdere horoskopen voor een land bestaan die alle-
maal goed lopen, maar natuurlijk wel verschillend zijn. 
Het zal nog wel enig onderzoek vergen om vast te stel-
len welke horoskoop voor welke soort gebeurtenissen 
het beste kan worden toegepast. 
 
De huidige situatie van toekomst voor Italië, gebaseerd 
op de horoskoop van 1861. U vindt de horoskoop met 
de progressies in de buitenring op de volgende bladzij-
de. 
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De ernstige economische malaise is duidelijk te zien 
aan het aspect MC oppositie Jupiter dat ca. 2 jaar gele-
den vol liep. Tegelijk liep het MC vierkant Mars en dit 
veroorzaakte veel werkloosheid, want Mars in het 6e 
huis geeft problemen rond de werkgelegenheid. De 
progressieve Mars liep vierkant de Maan en dit geeft 
zeer veel ontevredenheid bij de gewone bevolking 
(Maan). Tevens liep de progressieve ASC conjunct 
Uranus onderling en dit is een vervelend aspect dat veel 
problemen geeft met de financiën (medeheer van het 2e 
huis), maar zeker ook bij het maken van overeenkom-
sten met andere landen of instanties. Uranus in het 7e 
huis verbreekt of saboteert afspraken. 
 
Op de belangrijke cardinale cuspen staan allemaal dub-
beltekens wat doorgaans belemmerend werkt op de 
totale groei van het land, maar ook de betrouwbaarheid 
niet te goede komt. Er is altijd het dualisme, het hinken 
op meerdere gedachten en het nemen van besluiten 
waarop men later moet terugkomen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De sterke beweeglijkheid op de belangrijke cuspen laat 
ook zien dat dit land nooit erg stabiel is geweest. De 
vele kabinetswisselingen na de Tweede-Wereldoorlog 
is zeer kernmerkend voor dit patroon. 
De grootste geheime vijand (huis-12) voor Italië is de 
overal aanwezige Maffia (Pluto als heer van 12) die in 
het 5e huis in Stier staat: een onverschrokken honger 
naar geld en macht en heerszucht. Tezamen met Nep-
tunus die altijd ondergronds en geheim werkt, beheer-
sen deze planeten een belangrijk deel van de horos-
koop. Neptunus staat als heer van 4 ook nog eens dicht 
tegen de cusp van het 4e huis en werkt zo maximaal in 
op alle binnenlandse aangelegenheden, 's lands gron-
den, reserves en panden en alles wat aan het oog ont-
trokken is (ook een 4e huis zaak). Zelfs bij het ophalen 
van huisvuil (typisch Neptunus) is de Maffia betrok-
ken. Deze Neptunus staat conjunct de Zon en conjunct 
Mercurius, drie planeten dicht tegen de cusp van het 4e 
huis en beheersen zo zeer sterk een groot deel van de 
horoskoop. 
De huidige Mercurius loopt progressief in een driehoek 
met de ASC, waardoor Italië toch overeind zal blijven 
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staan en er geen noodscenario nodig is in financieel 
opzicht. De regering (Mercurius vanuit Leeuw) zal 
voldoende gaan doen om het hoofd boven water te 
houden. 
Over drie jaar vanaf nu zal de progressieve Zon vier-
kant de Maan gaan lopen en tevens loopt tegen die tijd 
ook het progressieve MC langzaam vierkant de Maan. 
Dit zal de bevolking zeker niet ten goede komen en ik 
verwacht dat de werkloosheid sterk zal toenemen, maar 
er kunnen ook calamiteiten op grote schaal gaan voor-
komen. De Zon is de heerser van het huidige 4e huis en 
dit beheerst de bronnen van Italië: grond, huizen, mine-
ralen, infrastructuur. Dit zal een verarming gaan geven 
op grote schaal. 
 

-----     -----     ----- 
 
Hierboven werd al genoemd dat op 10 juni 1946 door 
een referendum feitelijk de Republiek Italië is ontstaan. 
Voor dit moment kan men natuurlijk weer een nieuwe 
horoskoop van "Italië" gaan opstellen, die u hieronder 
aantreft: Plaats is Rome.   ■ 
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