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Voorwoord 
 

Uurhoekastrologie heeft de laatste jaren haar plaats heroverd in de wereld van 

astrologen. Dit hebben we te danken aan de heropleving van de klassieke 

astrologie. In de klassieke astrologie is het immers traditie dat de studie van 

astrologie begint met de studie van uurhoekastrologie. 

 

De heropleving van de klassieke astrologie hebben we in de eerste plaats te 

danken aan de Britse astrologe Olivia Barclay die de boeken van de 

middeleeuwse astroloog William Lilly terug in omloop bracht. De oude 

technieken zijn terug van weggeweest! 

 

Wat de uurhoek- of vragenastrologie betreft, kan ik mij aansluiten bij wat Olivia 

Barclay schrijft in haar boek Horary Astrology Rediscovered: ‘Op het moment 

dat een vraag gesteld wordt, is er een contact met een Hogere Intelligentie. Via 

de posities van de planeten en de vaste sterren kan de astroloog, als hij de taal 

(code) van het universum begrijpt, het antwoord op de vraag in de uurhoek 

lezen.’  
 

Verder schrijft Olivia Barclay: ‘Ik zie geen enkele reden om te zeggen dat welke 

vorm van astrologie dan ook, waarzeggerij is. Een astroloog voorspelt niet,  

maar analyseert een moment. Planeten en sterren tonen wat is geweest en wat 

nog zal komen.’ 
 

Ik dank alle cursisten voor hun bijdrage aan dit boek. 
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1 Wat is een uurhoek? 

Een uurhoek is een horoscoop die gemaakt wordt op basis van een vraag. 

Uurhoekastrologie wordt ook wel vragenastrologie genoemd. De 

uurhoekastrologie verschaft inzicht in een actuele situatie en in het verloop 

ervan. Uurhoeken helpen om juiste keuzes te maken maar kunnen ook helpen 

om verloren voorwerpen terug te vinden. 

 

De juistheid van het  antwoord  op een uurhoekvraag is perfect verifieerbaar.  

Soms echter begrijpen we de stand van de planeten verkeerd of zien we het 

antwoord niet. Het is dan leerzaam om te ontdekken waar onze fout zit, want 

zoals de praktijk leert: ‘De uurhoek heeft altijd gelijk’. 
 

Alle antwoorden op de vragen uit dit boek zijn aan de werkelijkheid getoetst. 

 

Ik heb ervoor gekozen om de uurhoekvragen te rangschikken volgens de 

huizen, ook al zijn er meestal  verschillende huizen betrokken bij één vraag. 

Voor sommige huizen zijn er minder voorbeelden dan voor andere huizen. 

Maar zo is het ook in de praktijk: vragen over relaties, bezit, aankopen en 

onroerend goed worden het meest gesteld.  
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2 Hoe begin je eraan? 

Een vragenhoroscoop (uurhoek) maken is dezer dagen zeer eenvoudig 

geworden. Nu hebben we via het internet gratis computerprogramma’s ter 

beschikking die de berekeningen feilloos kunnen maken. Waar je vroeger 

enkele uren nodig had om een horoscoop te tekenen kan je nu in enkele 

seconden een horoscoop op het scherm toveren. 

 

De ingrediënten zijn als vanouds: geboorteuur, geboortedag en geboorteplaats. 

Eén druk op de knop en de horoscoop wordt zichtbaar.  

 

Belangrijk is wel dat je het juiste huizensysteem ingeeft. Veel vragen worden 

immers geanalyseerd via de planeet die heerser is van de huiscuspen. Als je 

niet het juiste huizensysteem gebruikt, heb je ook niet de juiste aanduiders en 

ook niet het juiste antwoord. Voor een vragenhoroscoop gebruiken we het 

systeem van Regiomontanus. Dit systeem heeft bij succesvolle astrologen zoals 

William Lilly zijn nut bewezen. Meermaals is het antwoord op een vraag niet 

juist gebleken ten gevolge van het gebruik van een verkeerd huizensysteem. 

 

Om een uurhoek te maken hebben we dus de geboortegegevens (uur, dag, 

plaats) van de vraag nodig. De drie gegevens worden bepaald door de 

astroloog: het moment waarop de vraag aan de astroloog wordt gesteld én door 

de astroloog wordt begrepen, bepaalt het uur en de dag. De plaats waar de 

astroloog zich bevindt, bepaalt de geboorteplaats.  

 

De vraag kan gesteld worden via e-mail of sms of tijdens een consultatie.  

 

Eén van de belangrijkste richtlijnen van William Lilly is: ‘Keep it simple’. Maak 

het niet te ingewikkeld! De taal van de planeten is een eenvoudige taal: er is een 

vrager (de persoon die de vraag stelt) en er is het gevraagde. Meer heb je niet 

nodig om het antwoord te vinden. 

 

De aanduiders voor de vrager zijn heer 1 en de Maan. 

 

De aanduider voor het gevraagde wordt bepaald door de vraag. 
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3 De technieken 

Planeten, tekens en aspecten worden voorgesteld door symbolen. De 

astrologische symbolen op een rijtje: 

 

De planeten 

Saturnus {, Jupiter ¥, Mars ¡, De Zon ¸, Venus ±, Mercurius ¾, de Maan ›. 

 

De dierenriemtekens 

Ram ÷, Stier š, Tweelingen Ð, Kreeft ˜, Leeuw ¬, Maagd ª, Weegschaal «, 

Schorpioen …, Boogschutter }, Steenbok ƒ, Waterman ‹, Vissen Š. 

 

Aspecten 

Conjunctie ´, sextiel µ, vierkant ¹, driehoek º, oppositie ¯. 

 

Andere symbolen 

Gelukspunt (PF) ⊗, Retrograde ¶, Noordknoop ¨, Zuidknoop ‚. 
 

3.1 De aanduiders 

 

Wanneer iemand een vraag stelt, dan is deze persoon de ‘vrager’. Het 
onderwerp van de vraag is het ‘gevraagde’. 
 

In de analyse van de uurhoek worden de vrager en het gevraagde  voorgesteld 

door een planeet. Deze planeten noemen we de ‘aanduiders’. 
 

Planeten hebben hun betekenis via de eigen associaties (vb. Mars wordt 

geassocieerd met strijd), maar hebben ook hun betekenis als huisheer.  

3.1.1 De planeten als aanduider via de eigen associaties 

 

De zeven klassieke planeten zijn: Saturnus, Jupiter, Mars, de Zon, Venus,  

Mercurius en de Maan. Het is via deze planeten dat de kosmos tot ons spreekt.  

 

De aarde draait in één jaar om de Zon. Daardoor lijkt de Zon in de loop van een 

jaar een complete rondgang tussen de sterren te maken. De Zon reist daarbij 

door de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem.  
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Deze sterrenbeelden zijn: Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, 

Weegschaal, Schorpioen, Schutter, Steenbok Waterman en Vissen.  

 

De weg die de Zon aan de hemel beschrijft, is ieder jaar precies dezelfde. Die 

schijnbare zonnebaan wordt de ecliptica genoemd.  

 

Alle planeten bewegen volgens een eigen snelheid door de dierenriem. 

Saturnus is de traagste en heeft ongeveer 29 jaar nodig om de volledige 

dierenriem te doorlopen. Jupiter is de op een na traagste en reist door de 

dierenriem in 12 jaar. Dan is er Mars. Mars beweegt een pak sneller en reist in 2 

jaar door de dierenriem. En dan zijn er nog Venus en Mercurius die zoals de 

Zon een gemiddelde snelheid hebben van 1° per dag.  

 

Mercurius en Venus zijn nooit ver weg van de Zon, maar soms lijken ze stil te 

staan en eventjes in tegengestelde richting (retrograde) te bewegen. Hun 

omloop loopt daardoor vertraging op. Zij maken de cirkel rond in iets meer dan 

een jaar.  

 

De Maan is de snelste planeet. Zoals je bij nacht aan de hemel kunt zien heeft de 

Maan 28 dagen nodig om een volledige baan door de dierenriem te maken.  

 

Vaste sterren bewegen in tegenstelling tot planeten nauwelijks doorheen de 

dierenriem, amper 1° per 72 jaar. 

 

Het ganse verhaal van de kosmos speelt zich af binnen het decor van de 

dierenriem. De planeten bewegen zich door de dierenriem zoals acteurs op een 

podium.  

 

Alles is ooit begonnen bij de planeten. In de vragenastrologie 

vertegenwoordigen zij die zaken waarover de vragen worden gesteld. De zeven 

planeten zijn met het blote oog zichtbaar en werden duizenden jaren geleden al 

door de priesters bestudeerd. 

 

De planeten hebben een mythologische achtergrond, net als de vaste sterren. 

Mythologische verhalen over planeten of vaste sterren zijn heel verhelderend 

voor de betekenis van de sterren en planeten in een astrologische kaart. 

Astrologie en mythologie zijn met elkaar verwant. De mythologie leert ons  

begrijpen met welke eigen betekenissen de zeven planeten en ook de vaste 

sterren  worden geassocieerd.   



11 

 

Saturnus   {   (gemiddelde snelheid 0°02’/dag)  
 

De mythe 

 

In de Griekse mythologie wordt Saturnus Kronos genoemd. Kronos betekent 

tijd. Saturnus is de planeet van de tijd. Astrologie is de studie van de tijd.  

Saturnus is de algemene aanduider voor astrologie.  

 

Kronos (Saturnus) is de zoon van Ouranos en Gaia. Op vraag van zijn moeder 

ontmant en onttroont Kronos zijn vader Uranus en wordt hij zelf de heerser 

van het heelal.  

 

Later eet Kronos zijn kinderen op uit angst dat hij zijn positie van heerser over 

het heelal zal verliezen. Die angst zal terecht blijken.  

 

Saturnus wordt geassocieerd met wrede ambitie: Kronos onttroont zijn vader 

en eet zijn kinderen op. 

 

Kronos (Saturnus) wordt daadwerkelijk op zijn beurt van de troon verstoten 

door zijn zoon Zeus (Jupiter) en hij wordt verbannen. Hij blijft eenzaam achter. 

Eenzaamheid, afwijzing en verdriet horen ook bij Saturnus. Saturnus wordt 

geassocieerd met gevangenissen,  opsluiting en beperking.  

 

Later verzoent Kronos (Saturnus) zich met zijn zoon Zeus (Jupiter) en wordt hij 

alsnog koning op ‘Het Eiland der Gelukzaligen’. Hij brengt welvaart in de 

mythische Gouden Tijd. Hier zien we de associatie van Saturnus met de 

landbouw en een goede oude dag.  

 

Astrologisch  

 

Saturnus heerst over de tekens Steenbok en Waterman. 

Saturnus is een koude en droge planeet.  

Saturnus is een mannelijke planeet.  

Saturnus is de planeet die de ziel in het lichaam vastzet bij de geboorte. 

Saturnus wordt geassocieerd met camera’s (beelden worden vastgelegd), 

tatoeages (beelden worden vastgelegd op de huid) maar Saturnus is ook de 

planeet die de ziel losmaakt van het lichaam bij het sterven. Saturnus is de 

algemene aanduider voor de dood. 
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Saturnus regeert over alles wat oud, zwart, moeilijk, dood, droog of koud is. 

Zaken zoals eenzaamheid, verdriet, beperking en begrenzing vallen onder 

Saturnus.  

 

Saturnus kent gerechtigheid, maar ook gierigheid. 

 

In een nachthoroscoop is Saturnus de aanduider voor de vader. We spreken 

van een nachthoroscoop als de Zon in de horoscoop onder de horizon staat. 

 

Alles wat onder de grond groeit zoals wortels van planten, giftige planten, 

schimmel, afval, vuilnis, puin, vervallen ruïnes en de woestijn hoort bij 

Saturnus. 

 

Lood is het metaal van Saturnus. Saturnus is dan ook de natuurlijke aanduider 

voor de loodgieter: hij is degene die met lood werkt. Rioolwerkers, 

begrafenisondernemers, mijnwerkers, arbeiders op een boerderij, tuiniers 

(Saturnus = God van de landbouw), discipline, gevangenissen, ruïnes, toiletten, 

dat alles valt onder Saturnus. 

 

De taxusboom is saturnaal: hij heeft een donkere kruin en is giftig. Hij wordt 

zeer oud en groeit op begraafplaatsen en kerkhoven. 

 

Saturnus heerst over sloten (een gesloten deur is een begrenzing, je kan er niet 

in en je kan er niet uit), Mercurius heerst over sleutels, Mercurius opent de 

deur. 

 

Dieren: de mol (leeft onder de grond), de hond (kan afgericht worden), de kat 

(is een nachtdier), dieren die onder stenen leven zoals pissebedden, 

regenwormen. 

Kleur: zwart. 

Saturnusstenen: zwarte toermalijn, tijgeroog.  

Metaal: lood. 

Fysiek: het rechteroor, het beendergestel, de tanden, de huid als grens met de 

buitenwereld, de gewrichten, depressie en melancholie. 
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Jupiter   ¥   (gemiddelde snelheid 0°05’/dag)  

 

De mythe 

 

In de Griekse mythologie lezen we hoe Zeus (Jupiter) op vraag van zijn moeder 

samen met zijn broers ten strijde trekt tegen zijn vader Kronos. Samen  

verslaan zij Kronos en zo wordt Zeus de koning van de goden.  

 

Zeus deelt de heerschappij over de wereld met zijn 2 broers: Poseidon 

(Neptunus) krijgt de macht over de zeeën, Hades (Pluto) krijgt de macht over 

de onderwereld waar de doden wonen.  

 

Zeus blijft de hoogste heerser die door iedereen, ook door zijn broers,  moet 

worden gehoorzaamd. Zeus bestuurt de hele aarde, controleert het weer en 

handhaaft de orde en het recht. Jupiter wordt geassocieerd met rijkdom,  

aristocraten, rechters en priesters. 

 

Gastvrijheid, vriendschap en waarzegkunst staan onder de bijzondere 

bescherming van Zeus. Feesten en grote feestmalen horen bij Jupiter. 

 

Door middel van de adelaar geeft Zeus voortekens aan de mensen. De priesters 

horen zijn stem via het ruisen van de bladeren van de eik. Jupiter wordt dan 

ook geassocieerd met de wijze man, de leraar, maar ook met goeroes (zij 

hebben kennis en delen dit mee aan anderen).  

 

Genade is een kwaliteit van Jupiter (gerechtigheid en meedogenloosheid horen 

bij Saturnus). 

 

Zeus beheerst de hemel en kan het naar believen laten regenen, sneeuwen en 

hagelen. Wanneer hij woedend is, dan laat hij een onweer losbarsten.  

 

Zeus kreeg van de cyclopen wapens uit dankbaarheid omdat hij hen had 

bevrijd. Hijzelf kreeg de bliksem, Poseidon (Neptunus) kreeg de drietand en 

Hades (Pluto) kreeg de helm waarmee hij zich onzichtbaar maakt.  

 

Jupiter zorgt ervoor dat het regent en  maakt de aarde vruchtbaar. Jupiter is de 

planeet van de vruchtbaarheid. 
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Astrologisch  

 

Jupiter heerst over de tekens Boogschutter en Vissen. 

Jupiter is een warme en vochtige planeet.  

Jupiter is een mannelijke planeet. 

Jupiter heerst over alles wat groot, expansief, duur, luxueus en religieus is.  

Gulheid en generositeit zijn kwaliteiten van Jupiter. 

Fruitbomen vallen onder Jupiter, want zij produceren veel fruit. 

Jupiter helpt ons om los te laten (laxeermiddelen vallen onder Jupiter). In 

tegenstelling tot Saturnus die helpt om dingen vast te houden (constipatie valt 

onder Saturnus). 

Jupiter staat voor geloof en vertrouwen, Jupiter kent genade, waar Saturnus 

meedogenloos is. De valkuil van Saturnus is gierigheid, de valkuil van Jupiter is 

gulzigheid. 

 

Dieren: Jupiter wordt geassocieerd met grote dieren, grote dieren die 

vriendelijk zijn en voordeel brengen aan de mensheid zoals paarden en 

olifanten. 

Kleur: purper. 

Jupiterstenen: amethist, gele saffier.  

Metaal: tin. 

Fysiek: de longen, de lever, het bloed, het sperma. 
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Mars    ¡    (gemiddelde snelheid 0°31’/dag) 

De mythe 

 

Ares (Mars) is de zoon van Zeus en Hera. Ares is sterk, agressief en vechtlustig.  

 

Zeus maakt hem god van de oorlog en van het krijgsgewoel. Hij is bloeddorstig 

en niet te vinden voor vredesverdragen of onderhandelingen. Mars wordt 

geassocieerd met agressiviteit, ruzie, oorlog en verschrikking. 

 

Ares heeft een liefdesverhouding met Aphrodite (Venus), de vrouw van zijn 

broer. Mars wordt geassocieerd met passie en scheiding. 

 

Astrologisch  

 

Mars heerst over de tekens Ram en Schorpioen. 

Mars is een warme en droge planeet.  

Mars is een mannelijke planeet. 

Mars heerst over alles wat scherp is, wat snijdt en schuurt. 

Mars is aanduider voor brand, warmte, koorts. 

De volgende onderwerpen horen bij Mars: soldaten, slagers, kleermakers, 

chirurgen, barbieren, piraten, iedereen die met vuur werkt: koks, alchemisten, 

de brandweer. 

Peper, knoflook (knoflook hoort ook bij de Maan door de kleur), radijzen zijn 

pittig (horen ook bij de Maan door de vorm), brandnetels, distels (distels vallen 

ook onder Saturnus: ze groeien op puin).  

 

Mars toont de kracht en de moed om het goede te doen, om te doen wat moet 

gedaan worden.  

 

Anderzijds staat mars voor woede, haat, ruzie en ontrouw. 

 

Dieren: wilde dieren, dieren die bijten of steken. 

Kleur: rood.  

Marsstenen: jaspis, hematiet, koraal. 

Metaal: ijzer. 

Fysiek: galblaas, genitaliën (bij de man), het linkeroor. 
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De Zon   ¸   (gemiddelde snelheid 0°59’/dag) 

 

De mythe 

 

Helios is de zonnegod in de Griekse mythologie.  

 

Helios (de Zon) is verantwoordelijk voor zonsopgang en zonsondergang. Met 

zijn stralende zonnewagen reist hij door de hemel en brengt hij de mensen 

licht. 's Morgens stijgt hij op in het oosten om na een tocht langs de hemel 's 

avonds neer te dalen in het westen. ‘s Nachts vaart hij op zijn zonneboot terug 

van het westen naar het oosten over de oceaan. Helios wordt altijd afgebeeld in 

een licht gewaad met een stralenkrans om zijn hoofd.  

 

Astrologisch 

 

De Zon heerst over het teken Leeuw. 

De Zon en de Maan zijn de lichten in de horoscoop. Daarin onderscheiden ze 

zich van de andere planeten. 

De Zon is een warme en droge planeet, maar de Zon is minder warm dan Mars. 

De Zon is een mannelijke planeet.  

In een daghoroscoop is de Zon de aanduider voor de vader. We spreken van 

een daghoroscoop als de Zon in de horoscoop boven de horizon staat. 

De Zon heerst over alles wat uniek, koninklijk, leven gevend en eerlijk is. 

De Zon is de algemene aanduider voor koningen, mannen, magistraten. 

De Zon houdt van luxe en van grote gebouwen zoals theaters en paleizen. 

Als leven gevende planeet heerst de Zon over al het voedsel. 

De Zon heerst over citrusvruchten vanwege hun uitzicht. 

De Zon heerst over zonnebanken en goudsbloemen. 

De Zon is aanduider voor goud: goud is de koning van de metalen. De Zon is 

aanduider voor diamant dat de koning is van de edelstenen.  

 

De valkuil van de Zon is trots en arrogantie.  

 

De deugd van de Zon is wijsheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid.  

 

Dieren: de leeuw is de koning van de dieren, de arend is de koning van de 

vogels. 

Kleur: goud, geel. 

Stenen: barnsteen, diamant, robijn. 
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Metaal: goud. 

Fysiek: de levenskracht, de vitaliteit, het hart, de hersenen (als controlerend 

principe), de ogen in ’t algemeen, specifiek is de Zon het rechteroog bij de man 

en het linkeroog bij de vrouw. 
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Venus   ±   (gemiddelde snelheid 0°59’/dag) 
 

De mythe 

 

Over de afkomst van Aphrodite (Venus) zijn de meningen verdeeld. Sommigen  

beweren dat zij verrees uit het schuim van de zee toen Kronos het 

geslachtsorgaan van zijn vader Ouranos in zee wierp. Anderen beweren dat zij 

de dochter is van Zeus en Dione. 

Bij haar aankomst op de Olympos was Ahrodite mooier dan welke vrouw ook. 

Alle mannen dongen naar haar hand. Om de rivaliteit onder de mannen een halt 

toe te roepen schonk Zeus haar aan de lelijkste aller goden, Hephaistos 

(Vulcanus), de broer van Ares (Mars). Aphrodite was niet gelukkig in haar 

huwelijk en had verschillende minnaars waaronder Ares. 

 

Aphrodite verschafte de vrouwen een aantrekkingskracht waardoor ze 

onweerstaanbaar werden. Aphrodite wordt geassocieerd met liefde, lust en 

schoonheid. 

 

Astrologisch  

 

Venus heerst over de tekens Stier en Weegschaal. 

Venus is een koude, vochtige planeet. 

Venus is een vrouwelijke planeet. 

In een daghoroscoop is Venus de aanduider voor de moeder. 

Venus is de natuurlijke aanduider voor het huwelijk.  

Venus heerst over alles wat zacht is, leuk, aantrekkelijk, welriekend en zoet. 

Bloemen horen bij Venus, maar elke soort apart heeft zijn eigen heerser. Zo 

hoort de zonnebloem bij de Zon. Rozen horen bij Venus omdat ze goed ruiken. 

Maar ze horen ook bij Mars omdat ze stekels hebben. 

Zacht fruit en snoep horen bij Venus. Ook plezier maken valt onder Venus. 

Kunst, muziek, parfum, make-up, juweliers, muzikanten, mode, mannequin, 

decorateurs, jonge vrouwen, echtgenotes, prostituees. Dit allemaal hoort bij 

Venus.  

 

Venus op haar best staat voor liefde en verzoening. De valkuil van Venus is lust. 

 

Dieren: knuffels, dieren waar je mee kunt knuffelen en dieren in de 

kinderboerderij horen bij Venus. 


