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Inleiding 
 

 

 
it boek is dan eindelijk verschenen als het logische vervolg op de lijvige uitgave 

van zeshonderd bladzijden van einde 2015 over de basisprincipes van de Klas-

sieke astrologie. Een boek schrijven over dit onderwerp is niet eenvoudig. Ten 
eerste moet de onderliggende klassieke astrologische literatuur aandachtig worden bestu-

deerd om zich bekend te maken met de begrippen zoals die destijds, vele eeuwen gele-

den, werden gehanteerd. Over dit specifieke onderwerp van voorspelmethoden moeten 
ook de rekenvoorbeelden aandachtig worden bekeken en nagerekend, dat is punt twee. 

Als derde moet er een vertaalslag plaatsvinden naar de moderne lezer, op een dusdanige 

manier dat de leerstof overzichtelijk wordt gepresenteerd en dat alles nog steeds begrij-

pelijk blijft. Hopelijk ben ik daarin geslaagd, het is verder aan u om hierover een oordeel 
te vellen. 

 

In het eerste boekwerk van wat ik maar zal noemen het “Tweeluik over de Klassieke As-
trologie” werden de onderwerpen besproken die deel uitmaakten van een analyse van de 

geboortehoroskoop zoals die door de Ouden uit de Hellenistische periode werd toege-

past. De Ouden hebben ons een ware schat achtergelaten van boeken, citaten, verwijzin-

gen en uittreksels. En het einde is nog niet in zicht, want steeds wordt weer nieuwe litera-
tuur bestudeerd, vertaald en bewerkt naar het Engels, zodat nu allemaal beschikbaar 

komt voor de moderne astroloog in de 21e eeuw. Wij nemen daadwerkelijk een sprong 

terug in de tijd, een sprong van bijna 2000 jaar en het is verbazingwekkend hoeveel er tot 
nu toe al is verzameld en vertaald. Deze leerstof van de Ouden rechtvaardigde een boek 

van de omvang van 600 bladzijden alleen al voor de uitgangspunten en de basiskennis.  

Het tweede deel van dit omvangrijke werk, dit huidige boek dus, bevat al bijna evenveel 
bladzijden. In dit boek zult u alle onderwerpen tegenkomen die te maken hebben met 

voorspelmethoden, want de Ouden hadden een groot arsenaal aan gereedschappen, zoals 

de Aphese van de Parsen, Profecties, Primaire Directies, Revoluties, Transits, Planetaire 

perioden, Tijden van rijzende tekens en het systeem van 10 jaar en 9 maanden (ook wel 
Decennials genoemd) en allerlei combinaties hiervan. 

D
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Wie het basisboek over de Klassieke Astrologie nog niet bezit, wordt sterk aangeraden 

dit aan te schaffen, zodat er geen wenkbrauwen hoeven te worden gefronst als u bepaalde 
terminologie tegenkomt. Deze boeken zijn nog gewoon te bestellen bij de auteur, maar 

ook in een bekende online-boekhandel met een blauw mannetje zijn deze te bestellen. 

 
Wat voor het basisboek geldt, is ook van toepassing voor dit boek over de voorspelme-

thoden van de Ouden. U zult zien dat er nieuwe informatie voor u is, nieuwe informatie 

die eigenlijk heel oude informatie is, maar die in de loop der eeuwen verloren is gegaan, 
soms bewust doordat anderen hun eigen visie hebben gelegd over datgene dat reeds eeu-

wen bestond en daarna is die oude informatie vervormd geraakt, verbasterd totdat die uit-

eindelijk verdween. Veel van die “nieuwe” inzichten zijn in de afgelopen eeuwen verlo-

ren gegaan, omdat de oorspronkelijke geschriften vernietigd werden door oorlogen of 
rampen en slechts (zeer) gedeeltelijk nog te restaureren waren. In de afgelopen 25 jaar is 

er echter veel gebeurd. Diverse knappe koppen die zowel verstand hebben van de astro-

logie als van klassieke talen, zoals het Grieks of Latijn of Arabisch, hebben zich in Ame-
rika verenigd in werkgroepen en hebben vele oude werken vertaald naar het Engels, zo-

dat ze nu voor het grote publiek beschikbaar zijn.  

 
Van deze ontwikkelingen kunnen wij nu de vruchten plukken en naarmate men de schat-

kist van de Ouden verder opent en ontgint en de informatie tot zich neemt, komt men tot 

het besef dat wij nog steeds niet zoveel weten als de Ouden reeds wisten. Er zijn nog 

tientallen, wellicht honderden oude werken niet ontdekt, gerestaureerd en vertaald, wer-
ken waarvan de klassieke astrologen hopen dat ze nog enkele geheimen zullen onthullen, 

waarmee ook de nu bestaande teksten kunnen worden aangevuld en beter verklaard kun-

nen worden. 
 

Tot nu toe was er in de Nederlandse taal niet veel beschikbaar, uitzondering zijn enkele 

boeken op het gebied van de uurhoekastrologie en de Aphese van het Pars Fortuna en 

wellicht nog een paar boeken over specifieke onderwerpen uit de klassieke astrologie. 
Van mijn hand verscheen in 2011 een dik boek over de praktische toepassing van de 

Vaste Sterren en in 2014 een boek over de Tripliciteiten in de klassieke astrologie. Het is 

voor het eerst dat er nu in de Nederlandse taal een nagenoeg volledig overzicht is van 
vrijwel alle onderwerpen uit de klassieke, Hellenistische astrologie, voorzien van voor-

beelden en praktische toepassingen. 

 
In de hieronder afgebeelde figuur ziet u een eenvoudige tijdlijn uit de Hellenistische peri-

ode, die ongeveer begon in het jaar 100 voor Chr. en die eindigde zo rond de 5e en 6e 

eeuw na Chr. De meeste veronderstellingen van de mensen die de oude werken hebben 

vertaald, gaan ervan uit dat de astrologie zich in een zeer korte tijdsperiode heeft ontwik-
keld en dat die periode ongeveer begon in de eerste eeuw voor Chr. zonder hier nu al te 

precies te willen zijn. Met een “korte tijd” bedoelt men dan ongeveer 100 tot 200 jaar.  
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Daarna zou de astrologie haar uitgangspunten hebben gekregen, waren er diverse model-

len opgezet en begon men daadwerkelijk op praktische wijze ermee te werken. Verderop 

in dit boek zult u de verwijzingen tegenkomen van Hellenistische auteurs die hun boeken 
publiceerden en die van vele voorbeelden waren voorzien, zodat wij kunnen spreken van 

een zeer snel ontwikkelde leer, zodat het leek alsof die als het ware in één keer was “uit-

gevonden”. 
Er zijn momenteel discussies gaande binnen de kring van klassieke astrologen of de as-

trologie destijds was “uitgevonden” in een bijzonder korte tijdsperiode of dat de klas-

sieke astrologie langer nodig had om zich te vormen en ontwikkelen. Ik zal aan die dis-
cussie niet veel toevoegen in het huidige boek, maar hier en daar zal ik bij bepaalde on-

derwerpen mijn eigen mening vermelden. 

 

 
Afb. 1. Eenvoudige tijdlijn van de Hellenistische astrologie. 

 

Zo ziet u dat enkele “voorlopers” wellicht toch hebben bijgedragen aan dat veronder-

stelde “korte moment” waarin de astrologie zich als een “Big Bang” heeft gemanifes-

teerd. Ptolemeus maakte deel uit van die tijdsperiode, maar ook andere astrologen, zoals 
Vettius Valens, Firmicus Maternus en de astrologen die vóór hen leefden, zoals Marcus 

Manilius en Dorotheus van Sidon van wie de werken in de afbeelding hierboven zijn ge-

toond in de tijdlijn. 
 

 

 



Inleiding - 10 

 

Daarnaast zijn er heel veel andere astrologen bekend uit deze periode tussen ca. 100 

v.Chr. en 600 na Chr. van wie de werken beetje bij beetje worden ontgonnen en vertaald. 

Daartussen zitten enkele spectaculaire werken, zoals de Apotelesmatika van Hepahaistio 
uit Thebe (ca. 5e eeuw na Chr.) waarvan nu onomstotelijk vast staat dat hij 1-op-1 ci-

teerde uit het werk van Dorotheus van Sidon. De Apotelesmatika is van zeer groot be-

lang gebleken, want er zijn nu vele tekstblokken bij gekomen die allemaal aan Dorotheus 
kunnen worden toegeschreven. Dit betekent dat de Pentateuch van Dorotheus nu bijna 

volledig kan worden gereconstrueerd en dat is een zeer opzienbarende gebeurtenis, want 

dit beroemde boek kan bijna worden beschouwd als DE basis, DE bron van kennis waar 
bijna alle andere Hellenistische astrologen zich op baseerden. 

 

Ook is recentelijk een werk van Theophilus van Edessa vertaald naar het Engels. Dit is 

zo ongeveer het allerlaatste Griekstalige boek uit de 8e eeuw, dat als uiterste verlengstuk 
van de Hellenistische periode mag gelden. En de ontwikkelingen zullen heus niet stop-

pen met deze laatste vertalingen, het zijn dus spannende tijden voor de klassiek georiën-

teerde astrologen. In zekere zin is het een voorrecht om in deze tijd te mogen leven en dit 
allemaal te mogen meemaken en dan heb ik het natuurlijk over de astrologische zaken 

die uit dat verre verleden ontgonnen worden. 

 
+++ 

+ 

 

De onderwerpen van het huidige boek. 

 

Het huidige boek zoals het hier voor u ligt, is in de eerste plaats een studieboek. Juist 

omdat het vrijwel alles bespreekt dat te maken heeft met de gebruikte voorspelmethoden 
van de astrologen uit de Oudheid. Niet iedere astroloog uit die periode had kennis van 

alle methoden, doorgaans gebruikten ze een of slechts enkele methoden in hun werk. De 

moeite die Vettius Valens heeft moeten doen om de kennis over die verschillende tech-

nieken te verkrijgen is bijna onmenselijk. Trekkende door Egypte en blootstaande aan 
vele gevaren tijdens enkele zeereizen heeft Valens een zekere prijs moeten betalen om 

die kennis te verkrijgen. U kunt zijn verhalen nalezen in de diverse deelboeken van zijn 

Anthologie. Op veel plaatsen in de Anthologie vraagt Valens aan de lezer om een plech-
tige gelofte te doen om deze heilige leer niet te versjacheren, want het heeft hem bijna 

zijn bloed en zijn leven gekost om die kennis te vergaren. 

 
Het is alleen maar aan Valens te danken dat wij alweer sinds zo’n 10 à 15 jaar de tech-

niek van de Aphese van het Pars Fortuna en het Pars Daimon kennen, een spectaculaire 

techniek die het mogelijk maakt om tot enkele dagen nauwkeurig belangrijke levensge-

beurtenissen te voorzien. Er bestaan echter ook nog vijf andere, zogenaamde “planeet-
parsen” en ook van deze parsen kan er een Aphese gedaan worden. Het spreekt voor zich 

dat er over deze techniek een dik hoofdstuk aanwezig is in dit boek. Het is echter geen 

eenvoudige techniek, dus het komt pas later aan de orde. 
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Ik probeer in dit boek elk hoofdstuk in een opklimmende moeilijkheidsgraad van de toe-

gepaste techniek te beschrijven, althans voor zover ik dit kon vaststellen. Binnen de eer-

dergenoemde voorspelmethoden zijn er ongeveer drie of vier die nauwelijks een moei-
lijkheidsgraad bezitten, men moet er wel wat voor doen natuurlijk en er zit ook wat re-

kenwerk bij, maar al te moeilijk is het niet. 

 
Dat zijn dan de Profecties, die zijn het eenvoudigst toe te passen: voor elk volgend le-

vensjaar telt men één zodiakteken verder vanaf het startpunt. Goed de tel bijhouden 

schijnt het belangrijkste te zijn. Uiteindelijk zijn het cycli van twaalf die men toepast, dus 
er treedt een herhaling van zetten op na elke twaalf jaar. Details hierover uiteraard in het 

desbetreffende hoofdstuk.  

 

Hierna komen de Revoluties, met name van de Zon, die dan precies terugkeert op de 
graad en minuut van de geboortehoroskoop, maar ook revoluties van de Maan werden 

veelvuldig toegepast. Een revolutie betekent niets meer dan “omwenteling”. Dit is dus te 

vergelijken met de Solaar of de Lunaar. De standen van de planeten en de Ascendant in 
deze horoskoop ten opzichte van de geboortehoroskoop zijn een belangrijke invloedsfac-

tor en feitelijk zijn er boeken vol geschreven met betrekking tot de Solaar. 

 
Bij deze twee technieken worden zogenaamde “hulpfactoren” ingeroepen, dat zijn de op-

tredende planeetstanden in de zodiaktekens ten tijde van een Profectie of een Revolutie. 

Dit noemde men dan Transits. Dat is heel wat anders dan de tegenwoordig “uit de lucht 

geplukte transits” die men zo graag wil toepassen en waar men zich geheel op stuk loopt. 
Dat roep ik al zo’n 30 jaar in al mijn artikelen en boeken. De Ouden gebruikten dus ook 

Transits, maar dat waren hele andere transits dan tegenwoordig. Het is dus goed dat ook 

deze “techniek” wordt besproken in een eigen hoofdstuk om dit hardnekkige misverstand 
voor eens en vooral uit de doeken te doen, maar ik vrees dat het parels voor de zwijnen 

zal zijn, want dan zou elke moderne astroloog dit boek moeten aanschaffen, zich overtui-

gen van het geschrevene en dit harte nemen. Kansloos dus. 

 
Als opstapje naar de moeilijker beoordeelde voorspelmethoden zou ik vervolgens het 

systeem van de Planetaire Perioden willen verklaren. Dit systeem ligt aan de basis van de 

Aphese en ook aan de basis van de het systeem van 10 jaar en 9 maanden, een schitte-
rende methode. In deel-1 van dit tweeluik zijn de planetaire perioden ook al besproken, 

maar het kan geen kwaad om dit hier nog een keer te verklaren, maar dan meer in het 

licht van de gebruikte voorspelmethoden. 
 

Dan komen wij langzamerhand op het hogere niveau van de Ouden en dat waren geen 

kinderachtige jongens, dat zult u wel ontdekken als u de details begint te ontleden. Het 

hoofdstuk dat naadloos aansluit op het systeem van planetaire perioden, gaat over de 
techniek van de tijdsduur van het Rijzende Teken. U weet waarschijnlijk dat niet elk zo-

diakteken op de Ascendant even snel rijst per 4 minuten kloktijd.  
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In de moderne astrologie heb ik daar bijna altijd op gehamerd, vanwege de problemen 

met de nauwkeurigheid van het rijzende teken bij hogere breedtegraden. De Ouden wa-

ren zich hier ook bewust van, maar voor hen was de tijdsduur die elk zodiakteken op de 
Ascendant nodig had om volledig over die Ascendant te rijzen, een zeer belangrijk gege-

ven. Die tijdsduur werd dan uitgedrukt in jaren en dat gegeven werd weer gebruikt in 

combinatie met andere voorspelmethoden. Vettius Valens maakte hier zeer veel gebruik 
van en besprak dit dan ook in zijn vele voorbeelden in de Anthologie. 

 

Een groot deel van dit boek zal de Aphese van het Pars Fortuna behandelen, alsmede de 
Aphese van het Pars Daimon, al naar gelang het onderwerp van studie. Elke planeet heeft 

ook zijn eigen Pars en dat Pars kan ook gebruikt worden met de aphesetechniek. Over dit 

onderwerp zijn al enkele boeken in Nederland verschenen met uitgebreide voorbeelden. 

Hier zal ik mij meer richten op de techniek van de Aphese, uiteraard voorzien van enkele 
voorbeelden. 

 

Een mooie techniek die zeker zijn eigen hoofdstuk verdient, is het systeem van 10 jaar en 
9 maanden (ook wel Decennials genoemd). Ook dit is gebaseerd op het systeem van pla-

netaire perioden, maar met andere uitgangspunten dan de Aphese van het Pars. 

 
Dorotheus van Sidon geeft in zijn Pentateuch voorbeelden van de zogenaamde Circulatie 

door de Terms, waarbij de belangrijkste planeet van de radix wordt gebruikt bij de prog-

nose. Dat kan op verschillende manieren toegepast worden, maar Dorotheus gebruikt de 

passage door de Terms als richtlijn. Een passage door de Tripliciteiten behoort ook tot de 
mogelijkheden. Uiteraard krijgt dit systeem volledige aandacht in een eigen hoofdstuk. 

 

Een redelijk moeilijke manier van progressies maken, zijn de Primaire Directies die door 
Ptolemeus worden gegeven in de Tetrabiblos, boek-3. Als men dit echter nauwkeurig be-

studeert, is er een bijna 100% gelijkenis met het systeem van Primaire Directies van de 

Placidus huizencuspen, een goede reden om deze methode in een eigen hoofdstuk te ver-

melden, voorzien van een volledige uitwerking van de door Ptolemeus gegeven voor-
beelden en min of meer “vertaald” naar het gebruik in een moderne horoskoop. 

 

Als afsluiter zullen nog enkele (minder vaak gebruikte) technieken worden besproken, 
namelijk de Kwartieren van de Maan, de leeftijdsperioden van de mens volgens Ptole-

meus, het 129-jaar systeem, de methode van Balbillus, het systeem van Graden van de 

Maan (Lunar Monomoira), de perioden volgens de Tripliciteiten en nog enkele andere 
uitgangspunten. Deze methoden en/f filosofische uitgangspunten worden gecombineerd 

in één enkel hoofdstuk. 

 

Daarmee zijn wel de belangrijkste voorspelmethoden behandeld die de Ouden tot hun be-
schikking hadden. Niet alle methoden werden door een enkele astroloog gehanteerd, die 

had ook zijn voorkeuren natuurlijk. Wellicht was het ook afhankelijk van het doel van 

het consult welke methode werd gebruikt. Als men de beschrijvingen van Vettius Valens 
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in de Anthology leest, dan wordt het duidelijk dat hij stad en land heeft afgereisd voordat 

hij de methode van de Aphese in handen kreeg. Als “iedereen” dit systeem gebruikte, 

dan had Valens niet zo veel moeite hoeven doen, dan had hij bij de eerste de beste die 
methoden kunnen aantreffen. Dus blijkbaar werd dit systeem niet veel gebruikt of het 

werd erg goed verborgen voor de buitenwereld. 

 
Bij het praktische gebruik voor uw eigen horoskopen zult u wel gaan zien dat u ook niet 

alle methoden tegelijk kunt toepassen, bovendien is dat té veel werk voor één enkele ho-

roskoop. Aan de andere kant zou u kunnen concluderen dat als al die manieren op de-
zelfde voorspellingen wijzen, dat die voorspelling dan met zekerheid uitkomt. 

Alle beschreven voorspelmethoden kunnen op vier manieren worden ingedeeld, ze heb-

ben namelijk bepaalde overeenkomsten en dat zijn de volgende: 

 
1. Periodieke methoden. Deze zijn gebaseerd op de planetaire perioden. 

- Aphese Pars Fortuna, Pars Daimon 

- 10 jaar en 9 maanden 
- Circumambulations (Circulaties door de Terms) 

- Kwartieren van de Maan 

 
2. Cyclische methoden. De essentie is de terugkeer na verloop van een zekere tijd. 

- Profecties die beginnen bij de Ascendant  en daar ook weer uitkomen, waarna de   

  cyclus weer opnieuw begint 

- Revoluties, zoals de Zonnerevoluties of die van de Maan 
 

3. Toevallige treffers. Deze treden op als “bijproduct” van de bovenstaande methoden. 

- Zon- of Maaneclipsen 
- Transits 

 

4. Overige. 

- Leeftijdsperioden van de mens volgens Ptolemeus 
- Primaire directies volgens Ptolemeus 

- Tijdsduur van het rijzende teken 

 
 

De hierboven gegeven indeling geeft ook een zekere prioriteit aan van de toe te passen 

methoden. Hier kunnen de meningen over verdeeld zijn. Uw eigen ervaring zal wel uit-
wijzen met welke methoden u het beste kunt werken, ik bedoel eigenlijk meer, met welke 

methoden u het meest resultaatgericht kunt werken. Zo zult u heel snel en eenvoudig het 

systeem van profecties kunnen toepassen, maar of het resultaat voor u treffend is of over-

tuigend, is een andere zaak.  
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Aan de andere kant kunt u het systeem van de Aphese of van de 10 jaar en 9 maanden 

gaan gebruiken, dat kost u veel tijd (tenzij een computerprogramma dit aan boord heeft), 
maar het resultaat kan erg doeltreffend zijn. Dan is het al die moeite wel waard. Ook die 

afweging moet u zelf maken. Het is in eerste instantie niet aan mij om hierover een oor-

deel te geven, ik heb wel zo mijn eigen voorkeuren, maar u als lezer, astrologiehobbyist 
of astroloog bepaalt welke methoden voor u interessant en betrouwbaar zijn. Dit boek 

geeft u slechts een overzicht van de overgeleverde methoden uit het tijdperk van de Ou-

den. 
 

Al met al is dit heel wat en het rechtvaardigt een boek van deze omvang. De basisuit-

gangspunten zijn allemaal besproken in het eerste boekwerk van dit “tweeluik”, ik kan u 

slechts verwijzen naar dat eerste deel dat nog gewoon via de auteur is te verkrijgen of via 
de reguliere online-boekhandel (waarschijnlijk tegen een meerprijs). 

 

 
+++ 

+ 

 
Nog een laatste woord betreffende mijn eigen computerprogramma Newcomb dat al vele 

jaren op de markt is. Terwijl ik dit voorwoord schrijf en een inventarisatie maak van de 

voorspelmethoden die de Ouden gebruikten, is het plan geboren om het computerpro-

gramma nog één keer te upgraden naar de allerlaatste versie (dat wordt dan versie-6).  
Ik wil nog graag elke besproken voorspelmethode van de Ouden onderbrengen in het 

computerprogramma, onderdeel klassieke astrologie. Of alles gaat lukken is maar de 

vraag, maar ik zal een serieuze poging wagen. Het zou dan een van de weinige Neder-
landstalige astrologie computerprogramma’s zijn waarin vrijwel alle klassieke voorspel-

methoden zijn ondergebracht.  

 

Ondertussen heb ik ook diverse uitbreidingen geprogrammeerd met betrekking tot de 
vaste sterren en de constellaties. Er zijn vele nieuwe constellaties bijgekomen, maar ook 

combinaties van constellaties, zoals Hydra + Leeuw of Ophiuchus + Scorpio, maar ook 

combinaties, zoals Ram t/m Kreeft, Kreeft t/m Weegschaal, etc. Ook de Grote Beer (Ursa 
Major) heeft een plaats gekregen, in combinatie met andere constellaties. Ook Auriga (de 

Voerman) is erbij gekomen, maar ook Auriga in combinatie met Taurus, evenals de 

Grote en Kleine Hond in combinatie met Orion. Dit is een wezenlijke uitbreiding die in-
middels al is gerealiseerd. Dit maakt het onderdeel Vaste Sterren tot een zeer stevig fun-

dament binnen het computerprogramma Newcomb Versie-6, dat op zeker pas in 2019 

uitkomt en momenteel wacht op de programmering van de Hellenistische voorspelme-

thoden die in dit huidige boek zijn beschreven. 
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Die uitbreiding in het computerprogramma is er niet zonder reden. Het belang van de 

Vaste Sterren is zéér groot en daarom moest dit onderdeel er absoluut bij komen. Steeds 

meer astrologen gebruiken de vaste sterren als aanvulling op de horoskoop. Mijn al-
lereerste boek dat in 2011 uitkwam, ging juist over de Vaste Sterren en dat boek is ook 

nog steeds verkrijgbaar via de auteur of de online-boekhandel. Het is de bedoeling dat er 

van dat boek over de Vaste Sterren nog een tweede volume gaat komen, dat zaken zal 
gaan bespreken die in het eerste volume niet of te weinig aan de orde kwamen.  

 

Heel veel aandacht zal er dan komen voor de mythologie achter de constellaties en de 
sterren die daarvan deel uitmaken. De auteur heeft ook zelf niet stil gezeten in de tussen-

gelegen tijd sinds de publicatie van het eerste boek over de vaste sterren. Er is een zeer 

grote hoeveelheid voorbeelden verzameld uit de eigen collectie van horoskopen, maar 

ook zijn er honderden voorbeelden van oudere werken die zo treffend de mythologie in 
overeenstemming met de werkelijkheid van het leven beschrijven. Veel van die zaken 

zullen in een tweede boek over de Vaste Sterren verschijnen. Ook zal uitgebreid worden 

ingegaan op het grote verschil met “die andere methode” van vaste sterren, die o.a. door 
Bernadette Brady wordt besproken en die hier en daar wordt toegepast. Het programma 

Newcomb is dus recentelijk al uitgebreid met de nieuwe constellaties en sterren.  

 
Behalve dit, zijn alle voorbereidingen al gedaan om ook de tijdsoorten van vele extra lan-

den op te nemen in het programma. Hiermee zijn de tijdsoorten van vrijwel alle Europese 

landen toegevoegd én uitgebreid tot het jaar 2040, voorop gesteld dat die landen lid blij-

ven van de Europese Unie, want de instelling van zomertijden bijvoorbeeld is voor de 
gehele EU centraal geregeld. Tussen het begin van het schrijven van dit boek en het 

einde daarvan, is opeens de Zomertijd ter discussie gesteld door de EU. Landen mogen 

vanaf 2019 of 2020 zelf gaan bepalen of de Zomertijd wordt ingevoerd of niet. Daarmee 
gaat helaas een heleboel werk verloren aan de tijdsoorten in vrijwel elk computerpro-

gramma. In diverse computerprogramma’s zijn de zomertijden al verwerkt tot in lengte 

van jaren, dus dat kan veel fouten opleveren als men klakkeloos gaat werken met zo’n 

astrologisch programma. Nu wordt zelf opletten weer even belangrijk als in de goede 
oude tijd, waarin men met tabellen moest werken. Ik heb nog wat tijd voor Versie-6 van 

Newcomb, om nog eens na te denken hoe het verder moet met die tijdsoorten. 

 
Ook zijn er aanpassingen gemaakt in het programma Newcomb voor de horoskoopteke-

ning. De planeten kunnen nu nog beter worden gepositioneerd in de huizen en tegen de 

cuspen aan door gebruik te maken van kleine instel-”wieltjes” die zowel verticaal als ho-
rizontaal werken. Dit is erg handig als er zich vele planeten in één huis bevinden. De 

nieuwe instellingen gelden ook voor de progressieve planeten in de buitenring. 

Ook wordt de rekenmodule uitgebreid, waardoor rijzende tijden voor elk zodiakteken 

kunnen worden uitgerekend, afhankelijk van de breedte van de geboorteplaats. De rij-
zende tijden kunnen ook voor elke afzonderlijke zodiakgraad worden berekend, alsmede 

voor een bepaalde afstand, zoals tussen 15° Leeuw en 5° Maagd. 
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Al werkend aan dit boek en aan het tweede volume over de vaste sterren zullen er vast en 

zeker nog nieuwe ideeën komen voor de nieuwste upgrade van het computerprogramma, 

hierover volgt dan nog een aparte Nieuwsbrief via mijn website. 
 

Terugkomend op het onderwerp van het huidige boek, de voorspelmethoden van de Ou-

den. Het zal u wel duidelijk worden dat de Ouden over een flink arsenaal beschikten om 
op de een of andere manier in de toekomst van hun klanten te kijken. Toekomstvisies en 

voorspellingen maakten een significant deel uit van het werk van een astroloog uit oude 

tijden. Wellicht maakten ze hier meer gebruik van dan alleen maar de radix te bestude-
ren. De vragen van hun klanten - doorgaans hooggeplaatsten, leiders, bestuurders en zelfs 

koningen of keizers – voor wie vooruitzichten en prognoses zo belangrijk waren,, gingen 

voornamelijk over het werk dat ze uitvoerden en de eventuele promoties die zij konden 

maken. De astrologen moesten zich wel van betrouwbare voorspelmethoden bedienen 
anders was het snel met hen gedaan in die tijden.  De moderne astroloog van tegenwoor-

dig kan nu een beroep doen op die oude voorspelmethoden, ze zijn voldoende gedocu-

menteerd en er zijn volop voorbeelden voorhanden in de (voornamelijk) Engelstalige 
boeken die er laatste 15 à 20 jaar zijn gepubliceerd. Ze werken oneindig veel beter dan de 

losgeslagen bende van transits die zonder zinvolle relatie met de radix worden toegepast 

en waarvan meer dan 80% op zeker niet werkt. U komt dit in het desbetreffende hoofd-
stuk natuurlijk tegen. 

 

Alle theorie goed bestuderen zal flink wat tijd kosten, maar het is de moeite meer dan 

waard. Gun uzelf een bredere visie dan u tot voorheen had. Ik heb zelf van mijn jonge ja-
ren af de moderne astrologie gehanteerd en de laatste 18 jaar ongeveer de klassieke astro-

logie “erbij” genomen, inclusief het gebied van de uurhoekastrologie op basis van de 

klassieke astrologie. En het is mogelijk. Het geeft een enorme verbreding van inzichten 
en door het slim toepassen van technieken kan men van beide gebieden gebruik maken 

om een optimum te bereiken. Soms schakel ik “even over” naar de klassieke astrologie 

en schakel de moderne planeten even uit en werk met de tripliciteitsheersers, om vervol-

gens weer verder te gaan met thema’s waarbij Neptunus en Pluto een rol spelen.  
 

Er bestaat maar één echte, enige controle of u op de goede weg zit met alles wat u doet. 

Dat is de rauwe werkelijkheid waarmee klanten u confronteren en u aangeven wat er juist 
is en wat onzin is. Daarbij ontkomt men niet aan het maken van vooruitzichten, want 

mensen vragen er om. Er moeten door uw klanten beslissingen gemaakt worden voor 

welk deel van het leven dan ook. Pas dán zullen die technieken bewijzen wat ze kunnen. 
En wees er alvast attent op: ze werken niet allemaal even goed of even nauwkeurig, maar 

dat moet u zelf gaan constateren en wie weet gaat u een manier vinden waarop ze wél 

goed werken, wat dat betreft, heeft de astrologie een oneindig aantal mogelijkheden. 

Ik wens u erg veel succes en ook plezier bij het doorgronden van die zaken die onze 
voorgangers zo’n 2000 jaar geleden ook al bezig hielden. 

 

Johan Ligteneigen  
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H1. Profecties 
 

 

 
1.01 Inleidende opmerkingen  

 

Het systeem van profecties is eenvoudig van opzet en een van de vroegste verhandelin-
gen hierover wordt door Vettius Valens1 gegeven. Het uitgangspunt is in eerste instantie 

dat er wordt begonnen bij de Ascendant en dat er wordt uitgegaan van het systeem van 

“tekens=huizen”, zoals uitgebreid is besproken in Volume-1 van dit tweeluik. Voor elk 

jaar dat men ouder is dan nul jaar (de telling begint dus bij de geboorte) telt men één heel 
teken op bij het zodiakteken van de geboorte-ascendant. 

Het wordt profectie betekent “voortgang”, maar het is geen gebruikelijk woord in de Ne-

derlandse taal. Bij een leeftijd van nul jaar staat de profectie van de Ascendant in de As-
cendant zelf. Bij een leeftijd van 1 jaar staat de profectie 1 heel zodiakteken verder dan 

de Ascendant en dat is dan (dus) in het tweede huis. Ik schrijf het nog maar een keer, 

men dient gebruik te maken van het “tekens=huizen”-systeem. In enkele latere varianten 
van het gebruik van profecties wordt de profectie ook voortbewogen met 30 graden per 

jaar, wat toch iets anders is dan het oorspronkelijke uitgangspunt. 

 

Een voorbeeld: Stel de Ascendant  bij geboorte staat op 3°26’ Weegschaal. In het “te-
kens=huizen” systeem wordt uitsluitend gekeken naar het zodiakteken en de graad speelt 

geen rol meer. Dus houdt men alleen “Weegschaal” over. De Ascendant  is dan Weeg-

schaal, het tweede huis valt onder Schorpioen, het derde huis onder Boogschutter, het 
vierde onder Steenbok en zo verder tot het twaalfde huis onder Maagd komt te vallen. 

Het systeem van “tekens=huizen” is met een bijna 100% zekerheid het oudst bekende 

huizensysteem uit de tijd van de Ouden. Verwar dit niet met het Gelijke Huizensysteem 

van Ptolemeus. 
 

Het oorspronkelijke systeem van profecties sluit nu naadloos aan op het oudste huizen-

systeem, want elk jaar na de geboorte, dus bij elke verjaardag om het duidelijker te zeg-
gen, is de profectie te vinden in het volgende zodiakteken en dat is “toevallig” ook het 
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volgende horoskoop huis. Een simpele tabel voor de eerste vijf en twintig jaar laat zien 

hoe de profectie voortbeweegt door de huizen. 

 
Leeftijd Profectie staat in Leeftijd Profectie staat in 

0 Asc 15 Huis-4 

1 Huis-2 16 Huis-5 

2 Huis-3 17 Huis-6 

3 Huis-4 18 Huis-7 

4 Huis-5 19 Huis-8 

5 Huis-6 20 Huis-9 

6 Huis-7 21 Huis-10 

7 Huis-8 22 Huis-11 

8 Huis-9 23 Huis-12 

9 Huis-10 24 ASC 

10 Huis-11 25 Huis-2 

11 Huis-12   

12 Asc   

13 Huis-2   

14 Huis-3   

 
Als men dit idee eenmaal snapt, dan kan men alle andere jaren makkelijk invullen en dit 

gaat net zo lang door tot de persoon in kwestie is overleden. Men dient het systeem feite-

lijk te accepteren zoals het is, dus modernere systemen hierop toepassen is derhalve on-
zinnig. Op de volgende bladzijde worden voor de leeftijden nul tot en met 83 alle huizen 

gegeven waarin de profectie terecht komt, startende vanaf de Ascendant. 
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Afb. 2 De profectie in de huizen voor leeftijden van 0 tot 83 jaar. 
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1.02 De astrologische werking van profecties 

 

Als men als uitgangspunt neemt dat profecties worden toegepast op de radix Ascendant, 
dan worden de onderwerpen van de Ascendant zoals gezondheid, het eigen ik, de fysieke 

gesteldheid, mentale gesteldheid en datgene dat men zelf initieert in verbinding gebracht 

met de onderwerpen van het huis waarin de profectie terecht komt in een zeker jaar (op 
een bepaalde leeftijd is de betere uitdrukking). 

 

Als in dat betreffende huis ook nog eens planeten staan, dan worden de betekenissen van 
de Ascendant tevens in verbinding gebracht met de planeten in dat huis. De radix aspec-

ten van die planeten komen dan sterker tot uiting op de betreffende leeftijd van die per-

soon. Wat er feitelijk gebeurt, is dat de Ascendant en de planeten hun inhoud overdra-

gen aan het nieuwe huis waar zij volgens de profectie komen te staan. Dat zijn heel wat 
combinaties die er dan optreden, betekenissen die gecombineerd dienen te worden. Maar 

er is meer. 

 
De profectiehoroskoop is een gedraaide horoskoop, met “zoveel” tekens voortgang als de 

leeftijd van de persoon is. In die gedraaide horoskoop worden de radixplaneten geplaatst 

in de tekens = huizen van de profectie, er wordt niet meer gekeken naar de graad van de 
planeet, het zodiakteken is bepalend. Dus een planeet op 1° van een teken en een planeet 

op 29° van datzelfde teken komen samen in één huis (=teken) te staan, wat voor huis dit 

dan ook is.  

 
Dit is nog niet alles, de radixplaneten die in hun zodiaktekens van de radix stonden, wor-

den ook in de profectiehoroskoop in diezelfde tekens gezet en dat levert weer een serie 

combinaties op. Dat zijn de planeten die een invloed overgedragen krijgen van het pro-
fectie huis waarin zij dan terecht komen. 

 

Een uitgewerkt voorbeeld zal natuurlijk veel meer tot de verbeelding spreken en ik zal 

daarom enkele voorbeelden geven van bekende personen, zodat dit beter blijft hangen. 
Maar natuurlijk moet ik eerst beginnen met de uitgangspunten die Vettius Valens ons 

heeft achtergelaten in zijn enorme verhandeling, de Anthologie, die in de 2e eeuw na Chr. 

werd geschreven. 
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1.03 De uitgangspunten van Vettius Valens 

 

In het reeds genoemde boek van Vettius Valens vinden wij de volgende tekst die ik hier 
vanuit het Engels zal vertalen: 

 

“… vaak nam ik zelf die planeten die in bepaalde zodiaktekens stonden volgens de tijdbe-
schrijving van de gebeurtenissen, en in andere gevallen nam ik de planeten naar aanlei-

ding van bepaalde verschijnselen, en dat vooral als ze aan het begin of aan het eind van 

de zodiaktekens staan. Op dezelfde wijze tevens, waar men het mis kan hebben in geval 
van planeten in hun station en ook bij het vallen van de avond. Om een oordeel te geven, 

is het noodzakelijk dat men precies weet in welke tekens en graden ze staan, vooral de 

Ascendant….”. 

 
“… laten wij vanaf hier de interpretatie beginnen. Nadat wij het lopende jaar van de ho-

roskoop hebben bepaald, brengen wij steeds 12 in mindering, zoveel als mogelijk is en 

nadat wij het restant hebben toegewezen aan een planeet die capabel is om de overname 
te doen, komen wij aan het jaar waarin deze planeet de overdracht doet aan een be-

paalde andere planeet…”. 

 
“… datgene wat zojuist is gezegd, is kort en bondig als uitgangspunt, maar divers in be-

oordeling. Alle planeten, en de Ascendant  en Zon en Maan dragen aan elkaar over en 

wederzijds nemen ze ook over van elkaar..”. 

 
“… laten wij deze inleiding duidelijker maken en laat het nu het geval zijn dat de Zon en 

Mercurius in Waterman staan, de Maan in Schorpioen, Saturnus in Kreeft, Jupiter in 

Weegschaal, Venus in Steenbok en Mars met de Ascendant in Maagd. Wij zoeken het 35e 
jaar….”. [Valens bedoelt de leeftijd van 34 jaar]. 

 

“… Neem tweemaal 12 weg, wat 24 is, dan blijft 11 over. Wij berekenen vervolgens van 

welke eerste planeet er 11 jaar komen. Wij vinden dan: 11 jaar vanaf de Ascendant en 
Mars tot Saturnus in Kreeft, en tevens vanaf de Maan naar Mars, en van Venus naar de 

Maan. Al deze overhandigingen zijn actief in het 35e jaar. En volgens de kracht en het 

effect die elk van de planeten bezit, zal het iets goeds of iets verkeerds voortbrengen in de 
overhandiging, wat wij in het hiernavolgende zullen aangeven…”. 

 

Wij zullen dit voorbeeld als horoskoopfiguur tekenen, waarna het een stuk duidelijker 
wordt wat Valens bedoelt en hoe hij tot zijn conclusies komt betreffende de uitwerking 

van deze profectie. Valens maakt zelf een fout met de telling, want hij moet bij 34 uitko-

men, omdat als iemand in zijn 35e jaar is, heeft hij de leeftijd van 34. Wij moeten dus 10 

zodiaktekens verder tellen. 
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Allereerst ziet u de radix horoskoop voor het gegeven voorbeeld door Valens. 
 

 
Afb. 3. Radix horoskoop voor XXX. 

 
Aangezien Valens de profectie start vanaf de Ascendant en op 11 zodiaktekens uitkomt, 

maar eigenlijk op 10 tekens moet uitkomen! .. worden alle planeten en de Ascendant met 
10 tekens vooruit geschoven. 

De Ascendant staat in Maagd en 10 tekens verder is dan Kreeft. De profectie van de As-

cendant komt dus aan in het 11e huis van de radix, het huis waar Kreeft begint. Aange-
zien Saturnus in Kreeft staat, schrijft Valens dat de Ascendant zijn invloed en kracht 

overdraagt aan Saturnus. 

 

Aangezien Mars ook in Maagd staat, zal de profectie van Mars ook uitkomen in Kreeft, 
dus ook in het 11e huis en op Saturnus. Met andere woorden: Mars draagt zijn kracht en 

invloed over op Saturnus. Mars is de overdragende planeet en Saturnus is de ontvan-

gende planeet. 
 

De Maan staat in Schorpioen en men telt nu 10 tekens verder, maar Schorpioen zelf telt 

men niet mee, dat is feitelijk ook een “nulpositie”. Dus vanaf de Maan geteld: Boog-
schutter(1), Steenbok(2), Waterman(3), Vissen(4), Ram(5), Stier(6), Tweelingen(7), 

Kreeft(8), Leeuw(9) en Maagd(10). 

De profectie van de Maan komt dus uit bij Maagd en dat is de Ascendant en dat is ook 

Mars. Dus de profectie-Maan draagt haar invloed over op Mars. Zo beschrijft Valens het 
ook, zie zijn tekstfragment. 



H1. Profecties - 23 

 

 

Dan tellen vanaf Venus, die in Steenbok staat, 10 zodiaktekens verder tellen. geeft 

Schorpioen. De profectie-Venus komt uit bij Schorpioen en bij de Maan die in Schorpi-
oen staat. Venus draagt haar kracht en invloed over op de Maan. 

Men kan de situatie van de profectie ook als volgt in kaart brengen, gebruikmakend van 

de door Valens beschreven overhandigingen. De Ascendant en Mars overhandigen naar 
Saturnus, dus er worden eerste-huis invloeden overgebracht naar het elfde huis. De Maan 

overdraagt aan Mars en dus worden de invloeden van het derde huis waar de Maan staat 

in de radix overgebracht op Mars en ten slotte draagt Venus haar invloed over op de 
Maan, dus komt er mix van invloeden uit het vijfde huis (waar Venus staat in de radix) 

naar het derde huis (waar de Maan staat). 
 

 
Afb. 4. De profecties in kaart gebracht. 

 
U ziet dus dat in bovenstaande afbeelding de ontvangende planeten gewoon op hun ra-

dixplaats blijven staan en dat de profectieplaneten erbij zijn geschreven met een pijl wij-

zend naar de planeet waarop zij hun invloed gaan overdragen. 
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Men kan ook de profectiehoroskoop centraal stellen en dan de radixplaneten daarin plaat-

sen. 

 

 
Afb. 5. De radix planeten in de profectiehoroskoop geplaatst. 

 
Dit geeft alweer andere combinaties tussen de invloed van de  radixplaneten en de huizen 

van de profectiehoroskoop. Dit is net zo geldig, want u ziet bijvoorbeeld direct dat de 

Ascendant van de profectie bij Saturnus is aangekomen, maar de profectie van de Des-
cendant komt dan natuurlijk bij Steenbok uit en daarin staat de radix Venus. Venus komt 

dus als het ware op de cusp van het zevende profectie huis te staan en dat is precies wat 

bovenstaande afbeelding aangeeft. 
 

Afbeelding-4 maakt op zijn beurt weer heel erg duidelijk welke profectie planeten hun 

kracht en invloed gaan overdragen op de andere planeten, dat is vooral waar Valens zich 

sterk voor maakt, de overdracht van invloeden, ofwel de “handing over” zoals het in de 
Engelse teksten staat. Heel veel van dergelijke “tijdheerser” systemen, ofwel “time lord 

systems” zijn gebaseerd op deze overdracht. Er is altijd een bepaalde planeet die zijn 

kracht en invloed overdraagt op een andere planeet. De Aphese is eenzelfde soort van 
overdracht, maar met compleet andere grondbeginselen. Het systeem van 10 jaar en 9 

maanden is ook gelijkaardig, maar met weer andere grondbeginselen. In Appendix-D 

staat een uitgebreide beschrijving van de betekenissen van de diverse overdrachten tus-
sen de planeten in geval van profecrties. 
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Valens noemt slechts een deel van de planeten die bij een overdracht betrokken waren, 

maar feitelijk doen alle planeten mee. Controleert u nu zelf uit afbeelding-2 welke plane-

ten daadwerkelijk een overdracht aan het doen zijn. 
Begin maar met de Zon en Mercurius, die staan beide in Waterman. De profectie zal deze 

twee planeten brengen bij Boogschutter en daar staat geen enkele radixplaneet. Zon en 

Mercurius dragen niets over en daarom wordt dit verder niet genoemd. Kijk ook naar Sa-
turnus, de profectie brengt deze planeet bij Stier en daar staat geen enkele radixplaneet, 

dus ook Saturnus draagt zelf niets over. Tot slot Jupiter in Weegschaal, die komt via de 

profectie bij Leeuw uit en daar staat ook geen enkele radixplaneet. 
 

Dus de Zon, Mercurius, Saturnus en Jupiter dragen niets over, zij komen in lege radix-

huizen uit. Alleen de Ascendant, Mars, Maan en Venus dragen hun invloed over, want zij 

komen op een plaats waar er radixplaneten staan. 
 

Profecties zijn periodieke systemen, men kan ook zeggen cyclische systemen, want na 12 

jaar komen de radixplaneten waar bij zichzelf uit, wordt de radixsituatie weer geacti-
veerd, waarna weer een nieuwe cyclus van twaalf jaar van start gaat. 

 

Dit systeem herbergt een ogenschijnlijk grote eenvoud in zich, de cyclus gaat maar door 
en na twaalf jaar herhaalt het patroon zich. Men moet echter wel in elke profectie kijken 

welke planeten hun overdracht doen en ook kijken HOE ze het doen. U heeft hierboven 

gezien dat niet alle planeten bij elke profectie iets over te dragen hebben. Als de profectie 

planeten in huizen komen waar geen radixplaneten staan, valt er niets over te dragen. 
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1.04 De planetaire heerser van het jaar bij profecties 

 

Het uitgangspunt is weer de Ascendant van waaruit de profecties zullen beginnen. Het 
huis waar de profectie uitkomt, geeft al de onderwerpen aan die dat jaar in de belang-

stelling zullen komen. Staan er ook nog een of meerdere planeten in dat huis, dan wordt 

de toestand van die planeten goed bestudeerd, want op die planeten zal de Ascendant zijn 
overdracht doen. 

 

De heerser van het jaar is de heer van het zodiakteken waar de profectie aankomt. 

 

Natuurlijk is het van het grootste belang dat deze heerser goed wordt bestudeerd, want 
die planeet krijgt het voor het zeggen in dat bewuste jaar. De conditie van de heerser van 

het jaar bestaat uit o.a. de volgende onderdelen: 

 

 Essentiële waardigheid. Staat de planeet in eigen teken, verhoogd, in val, in vernieti-
ging? 

 Accidentele waardigheid.  

- Staat de planeet in een hoekhuis of in een opvolgend huis? Zo ja, dan is die 

  planeet in staat tot handelen. Staat de planeet in een vallend huis, dan is zijn  

  kracht sterk gereduceerd. 
- Komt de planeet op vóór de Zon, dan is deze Oostelijk en heeft meer daad- 

  kracht. Gaat de planeet onder ná de Zon, dan is die planeet Westelijk en  

  heeft minder daadkracht. 
- Staat de planeet “onder de stralen” van de Zon, dan is dat een flinke  

  beperking voor die planeet om zijn werk te doen. Een sterkere beperking is de 

  “verbranding” van de planeet door de Zon. 

- Loopt de planeet in een directe richting, voorwaarts dus? Dat is doorgaans 
  gunstig, terwijl een retrograde planeet als bijzonder ongunstig werd gezien. 

- Loopt de planeet sneller dan zijn gemiddelde snelheid? Dan is dit gunstig  

  voor de daadkracht van de planeet. Een langzaam lopende planeet is  
  doorgaans niet zo gunstig. De Maan bijvoorbeeld kan snelheden aannemen 

  tussen de 11 en 15 graden, haar gemiddelde snelheid is ca. 13 graden per  

  dag. 
 

Voor alle betekenissen van deze condities wordt verwezen naar het eerste volume van dit 

werk waarin dit uitgebreid is beschouwd. Deze lijst is bij lange na niet compleet, vo-

lume-1 geeft meerdere condities die een planeet kan hebben, maar u krijgt hier alvast een 
idee aan de hand van de belangrijkste kenmerken. 

 

Omdat de heerser van het jaar erg belangrijk is bij het systeem van profecties, tenslotte is 
deze gedurende een heel jaar lang de belangrijkste planeet, zijn alle bestudeerde eigen-

schappen van die planeet van het grootste belang. Als de heerser van het jaar een malefic 

is, dus Mars of Saturnus, zegt dat eigenlijk niets over de aard van de gebeurtenissen, 
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want als Mars in eigen teken staat of verhoogd, een goede snelheid heeft, vóór de Zon 

opkomt en goed staat qua “sect”, dan is er van deze Mars niet veel te vrezen, want alle 

omstandigheden werken in het voordeel van de persoon die in dat jaar de profectie on-
dergaat. 

 

Het begrip “sect” speelt de hele tijd mee in alle systemen die in dit boek worden ver-
klaard. U dient zich steeds rekenschap te geven van het feit of u met een daghoroskoop te 

maken heeft of met een nachthoroskoop. Dus dient u goed te weten dat de Maan, Venus 

en Mars de nachtplaneten zijn en dat de Zon, Saturnus en Jupiter de dagplaneten. Mercu-
rius heeft altijd een dubbelrol, leest u daarom goed de uitgebreide beschouwingen over 

Mercurius in het eerste volume van dit werk, maar ook over de uitgebreide beschouwin-

gen over de invloed van sect, die is namelijk erg groot. 

 
Als de heerser van het jaar in eigen teken staat, is dat een krachtig signaal dat er in dat 

betreffende jaar belangrijke zaken staan te gebeuren. In dat geval zal de Ascendant na-

melijk zijn invloed overdragen aan die planeet die tevens heerser van het jaar is, dat is 
bijna dubbelop. 

 

 
1.05 Invloeden van de heerser van het jaar 

 

Dorotheus van Sidon geeft enkele uitwerkingen als op een planeet de heerser van het 

jaar is. De heerser kan goed of slecht geplaatst zijn volgens enkele richtlijnen die hierbo-
ven eerder zijn gegeven. Als de planeet slecht geplaatst is, kan men denken aan een van 

de volgende genoemde invloeden. 

 
Mars: 

De persoon in kwestie redeneert niet goed en heeft een mening die “verkeerd” is, niet-

gangbaar, tegendraads of eigenwijs. Zijn redeneringen gaan op en neer, dan weer dit, dan 

weer dat en er is geen peil op te trekken. Hij kan te maken krijgen met ijzer, neusbloedin-
gen of andere bloedingen, maar hij kan ook geconfronteerd worden met zijn redenerin-

gen of meningen. Wellicht is er een ziekte of een krachtige aandoening die in dat jaar de 

kop op steekt, hij kan ook op reis gaan, maar die reis brengt levert hem niets op, hij kan 
zelfs schade oplopen tijdens zo’n reis. In horoskopen waarin Mars erg slecht staat, kan 

het op grotere problemen duiden en kan hij met misdaad in aanraking komen of achter-

volgd worden of moeten vluchten naar een ander land. 
 

Saturnus: 

Vooral bij een nachthoroskoop kan een reeds slecht geplaatste Saturnus veel schade aan-

richten. Het kan verlies van eigendommen aangeven of verlies van gelden, maar ook 
kunnen ziekten voorkomen, vooral die waarbij koude een rol speelt. Hierbij zijn vaak de 

longen aangedaan, zoals een longontsteking of bronchiale zaken. Ook verwondingen 

kunnen optreden, vooral door vallen. 
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Saturnus, vervolg: 

Bezittingen kunnen verloren gaan en ook via het werk kunnen er allerlei problemen ont-

staan. Lichamelijke problemen kunnen ontstaan door beten van insecten. Tegenslag en 
frustratie komen veelvuldig voor door een slecht geplaatste Saturnus. 

 

Jupiter: 
Er is weinig interesse voor het beheer van eigendommen, maar ook voor het maken van 

inkomsten is er weinig animo. Hij kan een verlies van eigendommen of gelden meema-

ken, maar die zullen hem niet ontnomen worden, zoals bij Mars of Saturnus kan plaats-
vinden. Het verlies kan beperkt blijven, omdat Jupiter toch een benefic is. 

 

Venus: 

Bij een slecht geplaatste Venus kunnen er flinke problemen komen in de relatie met 
vrouwen. Het duidt op ruzies, conflicten en zelfs lichamelijke conflicten (dus slaan of 

mishandeling). De astrologische teksten werden destijds alleen uit het gezichtspunt van  

mannen beschreven, dus een probleem met Venus was dan altijd een probleem met een 
vrouw. Voor de horoskopen van vrouwen bestaan er geen specifieke teksten, maar u kunt 

zich voorstellen dat een misplaatse Venus die heerser van het jaar wordt, op problemen 

kan duiden voor de eigen gezondheid, voor de vrouwelijke ongemakken of problemen 
tijdens de zwangerschap. 

 

Mercurius: 

Mercurius staat relatief dicht bij de Zon, dus er is een grote kans dat deze planeet “onder 
de stralen” staat of zelfs “verbrand” kan zijn. Is dit het geval dan lijdt de persoon schade 

door handel te drijven of via handelspartnerschappen. Maar ook via schrijverijen of pu-

blicaties kan hij in de problemen raken, denk aan de moderne toepassingen op Facebook, 
Twitter of andere social media. Ook door berekeningen kan iemand schade lijden, want 

Mercurius is de planeet van reken- en taalkunde. Een architect kan in de problemen ko-

men door zijn constructieberekeningen als er een balkon naar beneden stort of een par-

keergarage in elkaar valt. Ook kunnen er problemen komen door medewerkers die in 
dienst zijn (bij een zelfstandige), door broers en zusters of familie in het algemeen, maar 

ook door vrienden en kennissen, allemaal Mercurius-personen. De persoon kan ook 

(niet-fysiek) aangevallen worden om andere redenen, zelfs door zaken die hij juist niet 
gedaan heeft en hem dit verweten wordt. 

 

Maan: 
Huiselijke problemen kunnen voorkomen, familiale ruzies of andere problemen binnen 

of buiten het gezin. Woonomstandigheden kunnen moeilijk worden of de persoon wordt 

door omstandigheden gedwongen te verhuizen. De relatie met de moeder kan een pro-

bleem geven, maar ook de relatie met kinderen of hele jonge mensen. 
 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden hoe in een bepaald jaar een “thema” actueel kan wor-

den door de planeet die via profecties de heerser van het jaar wordt. 
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Indien de radixplaneet goed geplaatst staat (zie weer de richtlijnen die eerder hierboven 

werden gegeven), dan kan men eventueel de volgende zaken verwachten als de profectie 

aankomt in een teken, waarvan de planeet de heerser is (dus heerser van het jaar wordt). 
 

Mars: 

De persoon kan snel succesvol worden en de profectie zal het denken van de persoon in-
tensiveren. Voor mensen met een beroep dat onder Mars valt, kan het successen beteke-

nen of een promotie aangeven door iets wat de persoon heeft gedaan, gemaakt of gezegd. 

 
Saturnus: 

Iemand kan de eigenaar worden van een stuk grond of andere bezittingen vergaren, vaak 

door eigen inspanning en hard werken. Het hangt er van af in welk huis Saturnus staat, 

want dit geeft vaak aan hoe men aan deze bezittingen komt. Een plaatsing in het 8e huis 
kan wijzen op erfenissen, een plaatsingen in het 3e huis door broers of zussen of kennis-

sen, etc. Mensen die boer of tuinder zijn, kunnen grote winsten boeken of stukken grond 

of kavel verkrijgen of verbeteringen aanbrengen door irrigatie van kanalen of rivieren. 
Saturnus blijft altijd verbonden met water. 

 

Jupiter: 
Veel waardering van anderen, meestal van mensen met enig gezag of een maatschappe-

lijke positie, waardoor men als het ware “omhoog” wordt gewaardeerd. De zaken waar-

mee men bezig is, lukken doorgaans goed, men kan zijn doelen of deadlines halen. Spe-

ciale projecten lukken in dat jaar. 
 

Venus: 

Al het goede van het leven komt naar de persoon toe. Vooral voordelen door vrouwen. U 
ziet het, alweer zo’n typische passage geschreven vanuit het oogpunt van de man. 

 

Mercurius: 

Bij een goede plaatsing geeft het allerlei voordelen en inkomsten en vergaring van eigen-
dommen. Er worden verstandige besluiten genomen en op de juiste tijd, soms op de 

juiste plaats. Een gunstige aankoop van een huis kan onder een dergelijke profectie val-

len. Alle literaire activiteiten lopen succesvol, men kan een boek uitgeven, een artikel 
schrijven of stukken plaatsen op internet of social media die gewaardeerd blijken te wor-

den. 

 
 

Dit zijn dan enkele uitwerkingen in geval de profectie gewoonweg aankomt in een be-

paald zodiakteken en de heerser van dat zodiakteken geactiveerd wordt. 

Het wordt iets gecompliceerder wanneer de profectie aankomt bij een zodiakteken 
waarin ook planeten staan en in die gevallen waarin de planeten die via de profectie wor-

den voortbewogen aankomen in een zodiakteken waarin planeten staan. 
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Dus bij een daadwerkelijke overdracht van de kracht en potentie van een planeet naar een 

andere planeet moet men meer zaken gaan combineren. In ieder geval gaat het hier 

steeds om conjuncties, het is niet gebruikelijk dat de profectie aspecten maakt met an-
dere planeten. 

 

Het heeft weinig zin om hier ellenlange lijsten te maken van combinaties tussen planeten. 
De meeste astrologische tekstboeken geven voldoende aanwijzingen hoe men die plane-

taire inhouden dient te combineren. Ondanks het feit dat dit klassieke astrologie is en de 

malefics Mars en Saturnus als zodanig behandeld moeten worden, hebben vrijwel alle 
Ouden gewaarschuwd dat zelfs malefics goed kunnen werken, indien ze van de juiste 

sect zijn, een goede essentiële waardigheid bezitten en in huizen staan waarin ze kunnen 

“handelen”, dus tot actie komen. De Grieken noemden dit “Chrematistikos” en komt 

ook overeen met plaatsen in de horoskoop waar een planeet een operatieve kracht heeft. 
De planeet kan dus “handelen”, hij kan “winst” maken, wat ook de letterlijke term is 

voor chrematistikos. 

 
Laat u dus niet misleiden als Mars via de profectie aankomt bij een andere planeet, dit al-

leen maar negatief werkt, omdat Mars een malefic is. Hetzelfde geldt voor Saturnus. 

 
Omgekeerd hebben de Ouden ook gewaarschuwd om aan de benefics niet altijd maar het 

goede en succes toe te wijzen, want zij kunnen juist moeilijk uitwerken indien hun plaat-

sing in zodiakteken slecht is (essentiële waardigheid is laag), ze retrograde staan, onder 

de stralen, verbrand, in vallende huizen, om er maar enkele te noemen. 
Deze waarschuwingen vinden wij bij onder andere bij Dorotheus, Maternus, Ptolemeus 

en Rhetorius en vele anderen die ik hier even niet noem. 

 
Dat is meteen een sterk punt voor de verdediging van de klassieke astrologie tegen aan-

vallen van de moderne astrologie dat alles zo zwart-wit is in de klassieke astrologie en er 

doorgaans in termen van goed-slecht, malefic-benefic wordt gedacht en er zo weinig 

“psychologie” aanwezig is. Dit argument is in het eerste volume van dit werk uitgebreid 
behandeld, ik verwijs u nogmaals naar het eerste boek. 

 

Ik zal hier toch enkele combinaties noemen van twee planeten die met elkaar in contact 
komen, waarbij de eerstgenoemde planeet een overdracht doet naar de tweede planeet. 

Zelfs deze beschrijving is natuurlijk onvolledig, omdat de gehele kosmische toestand van 

dit eerste planeet bekend moet zijn. Daarin alleen al zijn er zoveel varianten mogelijk. 
dus zelfs dat ene planetaire contact bestaat al uit vele tientallen sub-varianten en dat is 

precies de reden waarom elke opsomming dan ook in welk boek dan ook tot mislukken 

gedoemd is. Men moet natuurlijk zelf leren denken en al die mogelijkheden en waarschu-

wing herkennen en overdenken voordat men tot het eindoordeel komt. 
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De profectie van Saturnus komt aan bij Mercurius 

 

Hier doet Saturnus dus een overdracht van zijn inhoud, kracht en potentie naar Mercu-
rius, die dus de ontvangende planeet is. De losse tekstdelen tonen de invloed van een 

steeds moeilijker wordende toestand van Saturnus. 

 
De persoon is kalm en redelijk en gaat niet op en neer met zijn gedachten. De gedachten 

zijn doorgaans erg diep en men denkt veel na voordat men in actie komt. Men kan erg 

goed zijn in berekeningen en ook in schrijven en het gaat voor de wind om in zijn levens 
onderhoud te voorzien. 

 

De persoon kan moeilijk spreken, zwaar op de hand, er komt weinig werk uit zijn han-

den. Het kan zijn dat de persoon erg rustig wordt, dus weinig spreekt (maar van binnen 
kan de persoon obstinaat zijn of ongelukkig en rechtlijnig in denken). Ook geeft het een 

snuggerheid en een diepzinnigheid. 

 
Er komen vervelende toestanden voor de persoon, het stelt de persoon in een moeilijk 

daglicht, hij krijgt bijna niets uit zijn handen, zaken lopen teleurstellend en hij moet za-

ken doen die hem niet aanstaan. Het spreken kan moeilijk worden (door oververmoeid-
heid), zoals lispelen, woorden niet goed kunnen vinden, etc. 

 

Het zijn uiterst moeilijke tijden voor de persoon. Het spreken gaat moeilijk door overver-

moeidheid, maar ook wil de persoon niet spreken over zijn moeilijke situatie, hij zit in 
zichzelf opgesloten. Dit is des te sterker als Mercurius in Kreeft, Schorpioen of Vissen 

staat. Indien Mercurius hulp krijgt van Mars (via een Transit, zie later in dit hoofdstuk), 

dan zal dit het moeilijke spreken doen verminderen, maar komen er andere moeilijkhe-
den voor terug. Door de hulp van Mars is de persoon erg serieus, wil hij ook serieus ge-

nomen worden en kan hij zelfs rekenen op begrip door zijn kennis van zaken. Hij kan 

zelfs beter worden van het begrip van zijn omgeving, vooral door zijn broers. Indien de 

persoon jonger is dan zijn broers, zullen de oudere vóór hem sterven en hij zal hun leider 
zijn en zijn vader zal sterven vóór zijn moeder. 

 

  



H1. Profecties - 32 

 

De profectie van Jupiter komt aan bij Mercurius 

 

Hier doet nu Jupiter een overdracht van zijn inhoud, kracht en potentie naar Mercurius, 
die dus de ontvangende planeet is. De losse tekstdelen tonen de invloed van een steeds 

moeilijker wordende toestand van Jupiter. 

 
De persoon is een expert in de rechtspraak en wint vele discussies en disputen en hij is 

zeer sterk qua mentale toestand. Hij is in staat veel te begrijpen en heeft een compleet 

overzicht van alles wat er gebeurt. Hij kan hierdoor erg bekend worden in eigen kring, 
maar ook daarbuiten. Men kan bekend worden door publicaties (boeken, artikelen, plaat-

sing van berichten op internet, etc.). 

 

De persoon is erg slim, reageert snel op zaken, de redelijkheid overheerst bij besluitvor-
ming en hij is compleet in de ruimste zin van het woord. Hij wordt vaak gekozen binnen 

zijn eigen kring of daarbuiten om iets te vertegenwoordigen of een project te gaan doen. 

Hij krijgt veel respect en zelfs roem voor de zaken die hij weet te voltooien. 
 

Men kan nog steeds de dingen doen die men wil doen, vooral schrijverijen, kennisachtige 

zaken en calculaties maken. Hij kan onder de protectie werken van iemand (een familie-
lid bijvoorbeeld). Hij kan bekritiseerd worden om wat hij zegt of schrijft en de waarde-

ring voor hem is tanende. Zelf blijft de persoon ruimhartig in zijn optreden, maar zijn 

omgeving ziet hem niet altijd zitten. Hij kan soms ondankbaar zijn naar de mensen toe. 

 
De persoon kan te maken krijgen met opstand door omstanders of op zijn minst met 

mensen die het niet met hem eens zijn. Niettemin weet hij zijn woorden te vinden en kan 

hij goed een discussie aangaan met een tegenstander. Mensen kunnen hem ook 
tegenwerken en jaloers op hem zijn en hem door verhalen of roddels hem belasten, zodat 

hij zijn reputatie verliest. Conflicten met broers of zussen of andere familieleden kunnen 

optreden en zelfs kunnen sterfgevallen onder hen voorkomen. 

 
 

+++ 

+ 
 

Dit is dus een hele algemene beschrijving van mogelijkheden indien de profectie een pla-

neet voortstuwt naar een locatie waar een andere planeet staat. De rest van de interpreta-
tie is aan u, rekening houdend met de toestand én de onderwerpen van het huis waarin de 

profectie is aangekomen. 
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1.06 De planetaire heerser van de maand bij profecties 

 

Tot nu toe is er slechts geschreven over jaarlijkse profecties: ieder jaar komt de Ascen-
dant aan bij een volgend zodiakteken en dan is de heerser van het jaar natuurlijk weer 

een andere planeet die dan voor de gehele periode van een jaar zijn invloed doet gelden. 

Iets soortgelijks gebeurt met de planeten die via de profectie worden voortbewogen en af 
en toe een overdracht doen naar een andere planeet. Dit gebeurt allemaal eenmaal per 

jaar en is geldig voor de periode van een jaar. Het jaar daarop doen die planeten eventu-

eel een andere overdracht aan een andere planeet en ook die periode heeft een eigen gel-
digheid. Het jaar speelt daarin dus een hoofdrol. 

 

Echter, het is ook mogelijk om de heerser van de maand te bepalen. Dorotheus van 

Sidon2 geeft in boek-4 van de Pentateuch richtlijnen voor het bepalen van de maandheer-
ser van de profectie. Hiervoor is het noodzakelijk om de Revolutie van de Zon te bere-

kenen, dat is het moment dat de Zon exact op dezelfde graad en minuut van zijn radixpo-

sitie terugkeert. Met de toegenomen nauwkeurigheid van de hedendaagse berekeningen, 
kan men de positie van de Zon tot op de boogseconde berekenen en op die manier kan de 

Zonnerevolutie bepaald worden. Feitelijk berekent men een Solaar, in moderne termen 

gesproken en deze horoskoop dient als hulphoroskoop voor de profectie.  
 

De richtlijn van Dorotheus3 komt er op neer dat men de afstand bepaalt in de radix horos-

koop vanaf de Zon tot aan de Maan en die afstand optelt bij de Ascendant van de Zonne-

revolutie. Het zodiakteken waar men uitkomt, de heerser daarvan is dan Heerser van de 
maand. Het daaropvolgende zodiakteken in de Zonnerevolutie en diens heer bepaalt de 

heerser voor de volgende maand en zo gaat men verder tot alle twaalf maanden zijn afge-

werkt. 
 

Na die twaalf maanden is ook de Zonnerevolutie uitgewerkt en tevens is de profectie aan 

zijn einde gekomen. Voor het jaar daarop bepaalt men dan eerst weer de nieuwe profec-

tie, een nieuwe Zonnerevolutie en dan weer opnieuw de heerser van de maand aan de 
hand van de afstand Zon-Maan (uit de radix), opgeteld bij de Ascendant van de nieuwe 

Zonnerevolutie. 

 
+++ 

+ 
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De heerser van de maand wordt bestudeerd in de horoskoop van de Zonnerevolutie, dat 

wil zeggen, zijn complete kosmische toestand wordt bepaald, zoals eerder is beschreven. 
Dan resulteren hieruit vier mogelijkheden: 

 

1. Deze planeet staat goed in de radix en hij staat ook goed in de Zonnerevolutie. Dat 
zijn de beste vooruitzichten, de persoon kan snel en makkelijk realiseren wat hij wil 

en hij wordt door niemand tegengewerkt. 

2. Deze planeet staat goed in de radix, maar niet goed in de Zonnerevolutie, dan zullen 
de kwesties voor de persoon van een gemiddelde kwaliteit zijn. 

3. Deze planeet staat slecht in de radix en ook slecht in de Zonnerevolutie, dan lopen de 

zaken niet goed en is het een sterk ongelukkige kwestie. 

4. Deze planeet staat slecht in de radix, maar goed in de Zonnerevolutie, dan zal uitein-
delijk een goed resultaat worden bereikt, maar met heel veel moeite. 

 

U ziet dus dat de heerser van de maand slechts één maand geldig is, dus de bovenge-
noemde vier combinaties zijn na 1 maand al weer anders en zo krijgt elke periode van 

een maand zijn eigen specifieke kenmerken die bestaat uit de intrinsieke kenmerken van 

de maandheerser (malefic, benefic), zijn positie uit de radix en zijn positie uit de Zonne-
revolutie. 

 

 

+++ 
+ 

 

Er bestaan nog twee andere varianten om de heerser van de maand te bepalen en die wor-
den gegeven door Valens4 en door Theophilus in zijn boek Cosmic Inceptions. Deze 

beide methoden zijn stukken ingewikkelder en bevatten enkele conceptuele inconsisten-

ties, zodat ik ze niet zou aanbevelen. De door Dorotheus gegeven methode is eenvoudig, 

net zoals het principe van profecties de eenvoud zelve is. De methode van Dorotheus is 
dan wel weer eigenaardig, omdat hier altijd de afstand van de Zon tot de Maan wordt ge-

nomen, dus als ware het een daghoroskoop. Aan de andere kant blijft de maanfase van de 

radix behouden en de enige variabele is de Ascendant van de Zonnerevolutie, die kan na-
tuurlijk elk jaar een andere zijn. 
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1.07 Wanneer begint een nieuwe profectie. De hulp van de Zonnerevolutie 

 

Steeds is er gesproken over een nieuwe profectie voor een nieuw jaar van de geborene. 
Als de geborene 12 jaar is, of 24, 36, 48 of 60, dan staat de profectie weer in de Ascen-

dant bijvoorbeeld. Maar wanneer precies is de geborene dan 12, 24, 36, 48, 60 of elk an-

der jaar oud? Dat is NIET de verjaardag van die persoon. 
 

Het is het moment dat in een bepaald jaar de Zon weer op exact dezelfde graad, minuut 

en seconde staat als tijdens de geboorte. 

 

Op die bewuste dag begint de nieuwe profectie te lopen op basis van de Ascendant van 
de radix horoskoop. De horoskoop van de Zonnerevolutie wordt opgesteld, de Ascendant  

ervan wordt bepaald en dit leidt dan tot de heerser van de maand van de profectie door de 

afstand Zon naar Maan (van de radix) op te tellen bij de Ascendant  van de Zonnerevolu-
tie. 

 

Over de plaats, de locatie, waarvoor de Zonnerevolutie moet worden opgesteld vindt men 

geen details in de literatuur. Vermoedelijk is dat de geboorteplaats en niet de plaats waar 
iemand zich bevindt op het moment van de Zonnerevolutie. Ik ben geen vermeldingen 

tegen gekomen in de Hellenistische literatuur die hierover uitsluitsel geven. 

 
In het volgende hoofdstuk vindt u alle informatie met betrekking tot de Zonnerevolutie 

en worden daar ook diverse voorbeelden gegeven. 

 

De literatuur van de Ouden uit de Hellenistische tijd geeft algemene richtlijnen hoe men 
moet omgaan met de gegevens uit de Zonnerevolutie en die van de radix. Latere litera-

tuur van de Arabische astrologen geven veel meer details over het exacte hoe en wat. Er 

is een grote kans dat die nieuwere zaken door de latere astrologen erbij zijn gezet, maar 
het kan ook zijn dat de methoden bij de Hellenisten als bekend werden verondersteld en 

dat dit geen speciale behandeling behoefde. Wij zullen het voorlopig nooit weten, tenzij 

nieuwe werken worden gevonden en vertaald die wél dit soort zaken beschrijven. 
 

Uiteindelijk werkt u met drie horoskopen, namelijk: 

1. De radix horoskoop, uiteraard, dat is het uitgangspunt. 

2. De Ascendant van de profectie, maar eigenlijk alle huizen van de profectie met 
daarin de planeten van de radix. 

3. De horoskoop van de Zonnerevolutie, waarbij de Ascendant ervan wordt ge-

bruikt voor de vaststelling van de heerser van de maand. De rest van de planeten 
in de deze horoskoop werken als TRANSITS, jawel hier vinden wij de ware oor-

sprong van de transits. 
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U moet voor uzelf uitvinden wat handig is om mee te werken. U kunt bijvoorbeeld de ra-

dix horoskoop met een buitenring gebruiken en in die buitenring zet u de profectiehuizen 

en de profectieplaneten. U heeft dan in één oogopslag de relatie tussen de profectie en de 
radix horoskoop. 

 

U zou nog een extra buitenring kunnen construeren, dus een ring boven de eerste buiten-
ring en in die extra ring zet u de gegevens van de Zonnerevolutie. In zo’n constructie 

staat de radix horoskoop centraal en de profectie en revolutie worden gezien als hulpho-

roskopen ten opzichte van de geboortehoroskoop. 
Deze werkwijze kan niet eenvoudig worden geautomatiseerd, omdat de revolutie horos-

koop een hele aparte berekening is, waarbij de Zon op dezelfde boogseconde moet wor-

den berekend als ten tijde van de radix. Alle planeten uit die Zonnerevolutie moeten dan 

worden toegepast over de radix horoskoop, die ook zijn eigen progressies kan hebben, 
die moeten dus worden onderdrukt. De profectie moet er ook zijn eigen plaats krijgen, 

dus al met al wordt het een zeer ingewikkeld karwei dat nog het beste handmatig kan ge-

beuren. Dat heeft vele voordelen, want al handmatig werkende, leert men de combinaties 
zoeken en de relaties leggen. Feitelijk werkt men op die manier al aan de interpretatie en 

worden de relevante zaken snel opgemerkt, dan wanner de computer in één keer alles uit-

spuugt, als dit überhaupt mogelijk is. 
 

 

+++++ 

+++ 
+ 
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1.08 Voorbeelden door Vettius Valens 

 

De eerste horoskoop is door Otto Neugebauer gedateerd op 24 april van het jaar 

111 na Chr., plaats aangenomen op Alexandrië, coördinaten: 31° 10’ Noord en 

29°52’ Oost. Tijd is 14.00 uur, tijdsoort is -1 uur, plaatselijke tijd Alexandrië. 

 
Valens heeft Jupiter in Waterman staan, maar de werkelijke berekeningen geven 26° 

Steenbok. Om in lijn te blijven met Valens heb ik Jupiter in de afbeelding verplaatst naar 

Waterman. 
 

 
Afb.6. Voorbeeld horoskoop voor 24 april 111 na Chr. 
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Eerst laat ik de beschrijving door Valens volgen, voorzien van enig commentaar van 

mijn kant. Valens spreekt steeds van het “zoveelste” levensjaar, bijvoorbeeld het 42e jaar. 

Op dat moment is de persoon 41 jaar oud en worden de profecties voor 41 gebruikt en zo 
verder voor alle andere genoemde jaren. 

 

Valens: “… in het 42e jaar was hij erfgenaam voor een vrouwelijk persoon, de overdracht 
vond plaats van de Maan en Mercurius die in Ram stonden, de plaats van de dood, naar 

Maagd, domicilie van Mercurius en het was een overdracht van een exaltatieteken naar 

een ander exaltatieteken…. in het 45e jaar hield hij een voornaam rechterlijk pleidooi 
voor een openbare zaak, Venus deed de overdracht van de Midhemel naar Mars, die aan-

geeft dat er problemen waren, maar ook naar Jupiter die een reputatie aangeeft…. er was 

ook een overdracht van de Ascendant naar de Zon, waardoor hij ook bij de koning be-

kend werd. In datzelfde jaar bevrijdde hij ook zijn slaven, omdat de overdracht naar Jupi-
ter plaatsvond in het huis van slaven….. in het 46e jaar had hij moeilijke zakelijke jaren 

en ging hij failliet, kreeg hij problemen door vrouwen en maakte hij de dood mee van 

twee van zijn slaven, de overdracht was van Venus naar Saturnus in het huis van het hu-
welijk en ook van de Zon naar Mars en Jupiter, hoewel er toen een einde kwam aan de 

problemen…”. 

 
In de afbeelding is met genummerde rondjes de leeftijd aangegeven van de genoemde ge-

beurtenissen. Zo ziet u bij “41”, dus het 42e jaar de overdracht van de Maan en Mercurius 

naar de Ascendant. De erfenis ging naar hem (Ascendant) toe. Het zesde huis is behalve 

ziekte en problemen ook het huis van slaven, u moet dit in de tijd zien waarin dit alle-
maal plaatsvond. Tegenwoordig heeft een werkgever natuurlijk werknemers….. 

Als u de afbeelding op blz. 21 gebruikt, kunt u snel zien dat de leeftijd 41 in het zesde 

huis staat en dat betekent 5 tekens doortellen vanaf de Ascendant. Op die manier worden 
in de horoskoop alle planeten 5 tekens doorgeteld en indien men bij een planeet uitkomt, 

is er een overdracht. 

 

 
+++ 

+ 

 
De tweede horoskoop is door Neugebauer gedateerd op 27 juli 112 na Chr. Geboor-

tetijd ca. 8 uur ’s ochtends. Alexandrië. 

 
Valens: “… in het 24e jaar kreeg hij een voordeel door erfenissen en door vrienden…in 

het 26e jaar was er een huwelijk en voordelen door vrouwen…. in het 29e jaar had hij 

moeilijkheden en verstoringen door de dood van andermans slaaf en beschuldigingen aan 

zijn kant wegen vergiftiging, want Saturnus deed een overdracht naar de Zon, Mars en 
Venus die in het huis van slaven staan…”. 
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Afb. 7. Voorbeeld horoskoop van 27 juli 112 na Chr. 

 

Valens: “…. Hij kreeg echter hulp van superieuren… in zijn 31e jaar reisde hij naar het 
buitenland en de eerste tijd bracht hij door in vrede en in voorspoed, maar later nadat hij 

een vrouwelijke slaaf had geruïneerd, kreeg hij verstoringen en jaloezie te verwerken…. 

de overdracht van de Zon, Mars en Venus naar de Maan vond plaats en van de Ascendant 
naar Jupiter in de plaats van het huwelijk….. in zijn 33e jaar werd hij veroordeeld omdat 

hij een slaaf overboord zou hebben gegooid, maar in het vonnis kreeg hij clementie door 

de overdracht van Mercurius naar Jupiter, niettemin de overdracht van Mars en de zon 
naar de plaats van beschuldigingen (Saturnus) gaf hem toch een gevangenisstraf…. in 

zijn 45e jaar kwam hij vrij door de hulp van superieuren, want de overdracht tijdens zijn 

33e en deze keer is dezelfde en is een mix van benefics en malefics.  
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Overigens waren de malefics langzaam in beweging en werden zwakker onder de stralen 

van de Zon en vielen op zwakke plaatsen…”. 

 
Dit is een heel verhaal, maar een uiterst leerzaam verhaal, want de mengeling van bene-

fics en malefics laten voordeel en nadeel tegelijk zien, vreugde en verdriet, veroordeling, 

maar ook clementie. 
De genummerde rondjes beginnen bij een leeftijd van 28 jaar, de beschuldigingen aan 

zijn kant van vergiftiging van slaven. Saturnus (beschuldigingen) uit het 8e huis (vergifti-

ging) overdraagt aan de Zon, Mars en Venus die in het huis van slaven staan. Het zesde 
en het twaalfde huis zijn zeer problematische huizen en hebben te maken met slaven, af-

zonderingen, gevangenneming, ziekten, etc. De gelijktijdige overdracht van Jupiter naar 

Mercurius gaf hem hulp van superieuren via vriendschappen, Mercurius in huis-11. 

Bij nummer 30 is er de overdracht van de zon, Mars en venus naar de Maan. Hij is dan in 
zijn 31e levensjaar en gaat naar het buitenland, in eerste instantie in vrede, maar later 

wordt het een drama. Het slaven-onderwerp is weer actueel door de planeten in het 12e 

en 6e huis. De profectie van de Ascendant naar Jupiter in het 7e huis geeft de vredige toe-
stand aan in het begin. 

Zijn veroordeling op zijn 33e jaar, dus nummer 32 in de horoskoop is de overdracht van 

Mercurius naar Jupiter, de planeet van rechtspraak en duidt op clementie, want hij had 
wellicht ook verbannen kunnen worden of erger.  

Dan zit hij 12 jaar in de gevangenis en 12 jaar is precies één volle ronde voor de profec-

tie, dus dezelfde overdrachten vinden weer plaats. Hij komt vrij door de hulp van superi-

euren (Mercurius in huis-12 is hulp door vrienden), Jupiter geeft superieuren in het alge-
meen aan. 

 

De laatste beschouwingen van Valens over de zwakker zijnde malefics zijn uit de radix 
enigszins te verklaren: 

1. Mars staat bijna onder de stralen van de Zon en de Zon is de snellere planeet en 

loopt dus in op Mars. Mars komt steeds meer verbrand te staan, wat zijn malefic 

acties sterk gaat beperken. Dit zorgt ervoor dat hij er met een milde straf van af 
komt. 

2. Zon, Mars en Venus doen ook een overdracht naar Saturnus, de plaats van be-

schuldiging. Het is speculatief, maar Saturnus loopt retrograde in Ram en zo-
doende zou hij zwakker in zijn werking zijn en zodoende de straf milder maken. 

 

 
Een zeer leerzame horoskoop derhalve en Valens schrijft aan het einde van dit voorbeeld 

dan ook dat de leerling goed alle mogelijkheden moet overzien voordat hij een oordeel 

geeft, vooral wanneer de benefics en malefics tegelijkertijd “optreden” in de overdracht. 
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Het derde voorbeeld is een horoskoop die gedateerd is op 22 januari van het jaar 

122 na Chr. om 10 uur ’s avonds, Alexandrië. 

 

 
Afb. 8. Horoskoop voorbeeld van 22 januari 122 na Chr.  

 
 

Valens: “… in zijn 35e jaar was hij in gevaar om gevangen genomen te worden wegens 

opruiing en geweld, want de Maan maakt een sextiel aspect naar Mars en Mars zelf nam 
het jaar over van deze Maan en zelf droeg hij het jaar over naar Saturnus. Deze opeenvol-

gende overdrachten zijn moeilijk en zitten vol met verstoringen, maar Jupiter was sterk 

en stond samen met de Maan en Jupiter nam in datzelfde jaar over van de Zon en van 

Venus, die in het teken van vrienden stonden. Omdat Jupiter in het huis en teken van het 
buitenland stond, bracht dit een vrijwillige, maar risicovolle reis met zich mee maar ook 

allianties en hulp van vrienden…”. 
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In deze horoskoop staat Saturnus volgens Valens in de Ram en zo heb ik het ook overge-

nomen, maar feitelijk staat Saturnus in de laatste graad van Kreeft, namelijk 29°34’ 

Kreeft en ook retrograde. De rest van de planeten staat precies zoals Valens het aangeeft. 
Dit betekent dat in principe alle overdrachten op een leeftijd van 34 jaar, dus op zijn 35e 

levensjaar kloppen, alleen de overdracht van Mars naar Saturnus niet, die zou in werke-

lijkheid 1 jaar eerder hebben plaatsgevonden met een overdracht van Weegschaal naar 
Kreeft. Het zou natuurlijk geweest kunnen zijn dat de opruiing en geweld plaatsvond, en-

kele maanden voor hij 34 werd en dat een rechtsgang pas enkele maanden later plaats-

vond, maar dat is allemaal speculatief. 
 

Valens geeft het zelf al aan, al die overdrachten in één en hetzelfde jaar met tegenstrij-

dige betekenissen van goede en onfortuinlijke zaken door elkaar. Controleer ook voor 

uzelf dat Mercurius niets overgedragen krijgt en het tiende huis ook niets. 
Merk overigens op dat ik in de tekening ook de berekende meridiaan, ofwel het MC vol-

gens onze berekeningen heb toegevoegd aan de tekening, dit wordt met “MP” aangege-

ven op 14.08 Kreeft. Zo kunt u direct zien waar het MC valt in het systeem van te-
kens=huizen. In dit geval valt het samen met het tiende huis vanaf de Ascendant. 

De werkelijke Ascendant is aangegeven met “AP”, zodat u in twijfelgevallen tussen een 

dag- of een nachthoroskoop kunt bepalen wat er toepassing is. 
 

 

+++ 

+ 
 

Het laatste voorbeeld betreft een horoskoop van iemand geboren op 1 juli van het 

jaar 113 na Chr. om ca. 3.20 uur ’s ochtends, lokale tijd, Alexandrië. 

 

Valens: “… op zijn 20e jaar werden zijn ouders gedood tijdens een roofoverval tijdens 

een ceremonie. De overdracht was van de Ascendant naar het huis van de dood, maar de 

overdracht op basis van het getal “4” was van Saturnus en Mars naar de Zon en naar de 
Maan. De Zon en Maan zijn de vader en moeder in de horoskoop en beide staan in het 

huis van de dood. Niettemin kon hij zelf aan het gevaar ontsnappen door de overdracht 

van Jupiter die krachtig staat…”. 
 

De overdracht op een leeftijd van 19 jaar is goed te volgen, de Ascendant staat dan 7 te-

kens verder en komt aan in het achtste huis, het huis van de dood. Behalve de Ascendant 
worden ook Mercurius en Venus via de profectie naar het 8e huis gebracht.  

 

Het is overigens zo dat Venus in werkelijkheid op 27° Stier staat, maar Valens denkt dat 

Venus in Tweelingen staat en zo neem ik het ook over in dit voorbeeld. 
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Afb. 9. Voorbeeld horoskoop van 1 juli 113 na Chr. 

 

Er is behalve de overdracht van de Ascendant en Mercurius en Venus geen enkele andere 
planeet die een overdracht doet, een beetje mager zou u zeggen en dat is het ook. 

 

Valens legt echter in Boek-6
5
 uit dat in die gevallen waarin er geen overdracht 

plaatsvindt, maar dan ook totaal geen enkele overdracht binnen het bestaande po-

tentieel van planeten in de horoskoop, dat er dan mogelijk een overdracht gedaan 

kan worden, gebruikmakend van bepaalde resonanties van getallen. 
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In een andere voorbeeldhoroskoop (die van hemzelf, blijkt uit de rest van de Anthology) 

zijn er planeten die op 1 zodiakteken afstand van elkaar staan, zoals Mars in Maagd, Ju-

piter in Weegschaal, Maan in Schorpioen en Venus in Steenbok met de Zon en Mercu-
rius in Waterman. Volgens Valens is het getal “2”, zoals in het 2e levensjaar overeen-

komstig met planeten die 2 tekens van elkaar af staan, waarbij Valens het eerste zodiak-

teken ook meetelt, dus Mars in Maagd telt reeds voor “1” en Weegschaal is dan “2”. 
Maar het getal “2” is ook de gemeenschappelijke factor in “4” en “6” en “8” en “10”. 

 

Valens heeft ook planeten op 3 tekens afstand en zo redeneert hij, het getal “3” komt ook 
terug bij “6”, “9”, “12”, “15” enzovoorts. En zo voortredenerend komt “4” terug bij “8”, 

“12”, “16” en “20”, en “5” bij de veelvouden van vijf en zo verder. 

Zo bestaat “21” uit “3” en “7” en als men van “19”  eerst 12 aftrekt, blijft er “7” over. 

 
En dan redeneert Valens, als er werkelijk geen overdracht mogelijk is in het 20e jaar, dan 

trekt men eerst 12 af, blijft 8 over en deze 8 wordt dan door twee gedeeld en zo komt Va-

lens op “4” voor de verdeling van de planeten. 
 

+++ 

+ 
 

Als men nu terugkeert naar de laatste horoskoop, waarbij op zijn 20e jaar iets vreselijks 

gebeurde met zijn ouders en er was eigenlijk geen overdracht te vinden naar een planeet, 

wel naar een leeg huis (het 8e huis), dan komt Valens via bovenvermelde periode op de 
“4” uit, dat is 4 tekens verder, inclusief het eerste teken waar de planeet al in staat. 

Dus Mars en Saturnus die in Ram staan worden door deze profectie naar Ram-Stier- 

Tweelingen-Kreeft gezet en daar staan de Zon en Maan die beide ouders aangeven. Mars 
en Saturnus als malefics geven het geweld en de ellende aan van de situatie. 

Jupiter in Ram doet ook zijn overdracht naar Zon en Maan en gaven hem de overleving 

uit de situatie. Behalve deze planeten zijn er geen andere planeten die een overdracht van 

“4” doen. 
 

Oorspronkelijk had Valens de Ascendant gevonden die door de profectie 7 tekens verder 

komt en derhalve bij het 8e huis uitkomt, het huis van de dood. Toch is dit niet rampzalig 
uitgepakt voor deze jongen, want het 8e huis is eigenlijk de dood van hemzelf. De dood 

van zijn ouders zou moeten worden aangegeven door het 8e vanaf het vierde (moeder) en 

het 8e vanaf het tiende huis (vader). Dat zijn de huizen 11 en 5. De heren van deze huizen 
zijn Mars en Venus, maar deze komen in deze horoskoop niet ter sprake. Ook komt de 

profectie niet aan in deze huizen. Hier werkt Valens uitsluitend met de factor “4” en Zon 

en Maan. 
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Valens beweert dan verder nog dat indien de profectie ook geen overdracht geeft volgens 

de methode van de getalsharmonie (vooral de cycli van 12 en 7) – en er toch een over-

dracht moet zijn – dat die dan moet komen van de planeten en wel graad na graad vol-
gens hun onderlinge conjuncties of aspecten en dan het effect te vergelijken met de aard 

en plaatsing van elk van de planeten. 

 
Dus als de Zon of de Maan of de Ascendant de verdelers van de tijden zouden zijn en 

zijn hun bewegingen maken in overeenstemming met de opvolging van de tijden en dus 

in aanraking komen met de graden van de andere planeten (via een conjunctie of een as-
pect), dan zijn dit de oorzaken voor goede of kwade gebeurtenissen. Want volgens Va-

lens kan het niet zo zijn dat Zon, Maan en Ascendant de enige aanduiders zijn en dat de 

rest van de planeten worden gezien als “stationair” of niets meer dan een “punt” in de ho-

roskoop. Elke planeet wordt productief van het goede of slechte naarmate deze voortgaat 
in zijn eigen beweging (Valens doelt waarschijnlijk op een directe of retrograde bewe-

ging).  

 
Valens verdedigt dit standpunt door te zeggen dat hij alles heeft getest in de praktijk. In 

die gevallen waar er geen heersende aanduider was, ook geen vervangende, dat hij toch 

zag dat er grote gebeurtenissen in het goede optraden of soms ook levensbedreigende si-
tuaties of soms beide achter elkaar, dat dit alleen maar verklaard kon worden door de 

overdracht van de andere planeten via de graden waarin zij staan en hun aspecten wer-

pen. Zo brachten de malefics het einde als zij via de graad op de Ascendant, Zon of Maan 

stonden of deze aspecteerden, maar op de Midhemel of andere gunstige plaatsen gaven 
ze inactiviteit aan en verstoringen en gevaarlijke factoren voor het werk dat men doet. 

Aan de andere kant brengen de benefics een goede reputatie en voordelen indien de over-

dracht door hun stralen rond de heerser valt. 
 

Samenvattend: 

 

1. De profectie van Ascendant, Zon, Maan en planeten moet in eerste instantie een 
overdracht geven naar een planeet toe. 

2. Indien de profectie aankomt bij een leeg huis, neem dan de heerser van dat huis als 

zijnde de “ontvangende” planeet. 
3. Indien in een bepaald jaar geen enkele overdracht plaatsvindt van een planeet naar 

een andere planeet, gebruik dan de methode van “getalsharmonie”. 

4. Indien dit ook geen overdracht geeft, gebruik dan de methoden waarbij planeten aan 
elkaar overdragen via conjunctie of een aspect, op de graad. 

 

  



H1. Profecties - 46 

 

1.09 De planetaire heerser van de dag 

 

Over het bepalen van de planeet die de heerser is van de dag bestaan vele versies en het 
is zeer moeilijk om te bepalen welke versie de juiste is én of het zelfs mogelijk is en 

werkbaar is om een planeet aan te wijzen die over een bepaalde dag regeert. 

 
Ptolemeus6 schrijft er in de Tetrabiblos het volgende over: 

 de jaarlijkse chronocrators worden gevonden vanaf de levensverlengende plaatsen, in 

de volgorde van de zodiaktekens, het aantal jaren vanaf de geboorte, elk jaar voor 

een zodiakteken; 

 wij doen hetzelfde ding voor de maanden, door te vertrekken vanaf de plaats die het 
jaar regeert, 28 dagen voor elk zodiakteken; 

 en soortgelijks voor de dagen, te beginnen vanaf de plaats die de maand regeert, en 

dan 2 1/3 dagen voor elk zodiakteken. 

 

Ptolemeus gebruikt 28 dagen voor de lengte van een maand, wat ongeveer de tijdsduur is 
van een siderische maand (27,3 dagen, de tijd voor een baan rond de aarde) of van een 

synodische maand (29,5 dagen, de tijd tussen twee Volle Manen). 

Bij de bepaling van de heerser van de dag gebruikt Ptolemeus 2 1/3 dag * 12 zodiakte-
kens = 28 dagen en dat is weer een gehele maand. 

 

Dat levert het volgende schema op, waarop de nodige kritische kanttekeningen zijn ge-
plaats tijdens discussies tussen astrologen. 

 

 
Afb. 10. Het schema van profectie volgens Ptolemeus. 

 

 



H1. Profecties - 47 

 

Hiermee wijkt Ptolemeus af van het gros van Hellenistische astrologen dat de Egyptische 

jaren van elk 360 dagen gebruikt en elke maand heeft daar 30 dagen. Hierop zijn vrijwel 

alle andere voorspelmethoden gebaseerd, zoals u verderop in het boek zult aantreffen. 
Wij zullen dit systeem voorlopig laten voor wat het is en de methode van de meeste an-

dere astrologen volgen, zoals in onderstaand schema is aangegeven. 

 

 
Afb. 11. Het algemene schema van profecties. 

 

Als de profectie bijvoorbeeld is aangekomen in het teken Maagd, dan is dit het teken van 
het jaar, Mercurius is dan de heerser van het jaar. De maandheerser begint dan ook bij 

Maagd, dus Mercurius is in die bewuste maand (van 30 dagen) de planeet van de maand, 

waarna Weegschaal de volgende maand is, dan Schorpioen en zo verder totdat het jaar 

vol is. Tevens is Mercurius de dagheerser gedurende 2½ dagen van die maand, waarna 
Weegschaal/Venus de daaropvolgende dagheerser is, ook weer 2½ dagen, daarna Schor-

pioen/Mars, Boogschutter/Jupiter, net zolang tot de maand van 30 dagen vol is. 

 
Als die (Maagd) maand dan vol is, dan wordt Weegschaal de daaropvolgende maand met 

Venus als maandheerser, en Venus is dan tevens de dagheerser voor de eerste 2½ dagen, 

gevolgd door Mars, Jupiter, etc. elk 2½ dagen totdat ook die maand vol is. 
 

Daarna is het de Schorpioen die de maand regeert met Mars als heerser, die tevens de 

eerste 2½ dagen voor zijn rekening neemt, gevolgd door Jupiter, Saturnus, Saturnus, Ju-

piter, Mars, en zo verder totdat ook alle 30 dagen van de schorpioenmaand om zijn. 
 

 

 
 



H1. Profecties - 48 

 

Een variant van dit schema wordt o.a. door Paulus7 van Alexandrië gebruikt. De jaren 

gaan op de gebruikelijke wijze, de maanden ook, maar de heerser van de dag wordt als 

volgt bepaald: 
 

 begin bij het zodiakteken van de maand, dit zodiakteken is ook het eerste zodiakte-

ken voor de dag van die maand. De heerser van dat teken is de heerser van de dag. 

Ga voor elke dag 1 zodiakteken verder, totdat de 12 dagen op zijn, ga dan verder met 
het daaropvolgende zodiakteken voor de 13e dag en zo verder totdat alle dagen van 

die maand zijn toebedeeld aan de heersers (van de zodiaktekens). 

 
Dat schema zou er dan als volgt uitzien: 

 

 
Afb. 12. Het schema van profecties volgens Paulus van Alexandrië. 

 

 
Dan zijn er ook nog varianten waarbij waarschijnlijk de eerste heerser van de dag wordt 

bepaald volgens één van de hierboven beschreven wijzen, maar de daaropvolgende dag-

heersers worden bepaald aan de hand van de Chaldeeuwse volgorde en die luidt als volgt, 
beginnende bij de verst afgelegen planeet, Saturnus. 

Saturnus – Jupiter – Mars – Zon – Venus – Mercurius – Maan, weer gevolgd door Satur-

nus en zo verder als er planeten nodig zijn om de mand te vullen. 

 
U ziet het, er is keuze genoeg en ik vermoed dat er vrijwel niemand is die al deze moge-

lijkheden heeft onderzocht en daar reken ik mijzelf dan ook een keertje onder. 
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1.10 Invloed van transits uit de Zonnerevolutie 

 

U heeft in de voorgaande paragrafen kunnen begrijpen dat de radix horoskoop het uit-
gangspunt is. De belangrijke huizen, de planeten en de parsen in die radix zullen op enig 

moment in hun werking worden geactiveerd als de profectie op een van deze punten valt. 

De radixplaneten hebben dus een bepaalde inhoud, een bepaalde werking die pas wordt 
gerealiseerd op het moment van een passende profectie. Die realisatie, de dingen die dan 

gebeuren zijn als het ware de “inlossing van de beloften” die ze deden in de radix. Dit is 

de reden waarom ze ook Promittors worden genoemd of Promissors: ze hebben iets “be-
loofd” in de radix en die belofte wordt gerealiseerd ten tijden van een geschikte profectie 

in een bepaald jaar. 

 

Het belangrijkste voorspellingsmechanisme is derhalve de profectie. De profectie 
volgt direct uit de radix, want elk der planeten of parsen of de Ascendant wordt met een 

x-aantal zodiaktekens voortgestuwd als de geborene oud is. De verhoudingen van de ra-

dixplaneten blijven behouden in de profectie. 
 

Omdat de profectie wordt berekend op het moment dat de Zon weer op dezelfde graad, 

minuut en seconde staat als tijdens de radix, dus de Zonnerevolutie, zal deze Zonnerevo-
lutie ook iets gaan zeggen. De voornaamste functie was dus om de datum en tijd van de 

profectie te leveren en nu dit gedaan is, worden meteen de standen van de Ascendant en 

de planeten gebruikt voor een extra analyse. De Ascendant van de Zonnerevolutie wordt 

ook wel de “Ascendant van het jaar” genoemd of “het Oosten van het jaar”. 
De Ascendant van de Zonnerevolutie is belangrijk voor de heerser van de maand, want 

die wordt berekend aan de hand van de afstand tussen Zon en Maan in de radix, opgeteld 

bij de Ascendant van de Zonnerevolutie. De Ascendant van de Zonnerevolutie wordt te-
vens geplaatst in de profectie van dat jaar en dat geeft een extra indicatie van de gebeur-

tenissen in dat jaar. 

 

En nu komt het: 

De standen van Zon, Maan en planeten op het moment van de Zonnerevolutie worden 

ook vastgelegd en deze dienen als TRANSIT en gelden voor de gehele jaar van de pro-

fectie. De transit planeten worden geplaats ten opzichte van de radix, maar ook van de 
profectie en uit al die combinaties worden conclusies getrokken voor de gebeurtenissen 

in dat jaar. 

 
Het jaar daarop wordt weer een nieuwe Zonnerevolutie gemaakt om de datum te bepalen 

voor de daaropvolgende profectie en de Zon, Maan en planeten uit die nieuwe Zonne-

revolutie worden gebruikt als een volgende set transits die worden geplaats in de radix en 

in de nieuwe profectie. 
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U ziet, die transits zijn “derderangs” indicatoren en worden slechts éénmaal berekend ten 

tijde van de Zonnerevolutie. Tweederangs is de Zonnerevolutie en eersterangs is de pro-

fectie en de radix is de basis van alles. 
 

U zult begrijpen dat dit de enige manier is om tot groter detail te komen van de gebeurte-

nissen op enig moment. Op basis van de radix alleen komt niemand tot enige voorspel-
ling dan ook. De profecties zijn een cyclisch systeem, want na 12 jaar keert de profectie 

weer terug bij zijn uitgangspunt die hij had in de radix en daarna begint alles weer op-

nieuw en na 24 jaar begint weer alles opnieuw en zo verder. Op basis van de profecties 
alleen zou alles zich steeds herhalen en dat is duidelijk niet het geval. Daarom hebben de 

Ouden daar weer een extra schil omheen gelegd, namelijk de Zonnerevoluties die tevens 

de timing aangeven voor de profecties, dus twee vliegen in een klap. 

 
De heerser van de maand geeft al een kleine variatie aan op die jaarlijkse profectie, het is 

de heerser van het zodiakteken dat bepaald wordt als: Ascendant van de Zonnerevolutie 

+ afstand Zon-Maan in de radix. Op basis van de berekende heerser van de maand, is die 
maandheerser gedurende één maand geldig. Daarna is het daaropvolgende zodiakteken 

aan de beurt en diens heerser wordt de nieuwe heerser van de maan en zo verder tot alle 

twaalf zodiaktekens elkaar hebben opgevolgd. 
 

Tot slot zijn er dan de transits, wat de standen zijn van Zon, Maan en planeten tijdens de 

Zonnerevolutie die een verdere verbijzondering geven van al het voorgaande. Het zal u 

duidelijk worden dat dit unieke combinaties aangeeft, want al staat de profectie na 12, 24 
of 36 jaar op dezelfde plaats, de maandheersers zijn steeds anders (althans grote kans 

daarop) en de transits zijn op zeker anders. Er komt dus nooit dezelfde situatie terug bij 

elk van de profecties die elkaar opvolgen na 12, 24, 36, 48, 60, 72 en 84 jaar. 
 

De transits bieden extra mogelijkheden voor de beoordeling van de gebeurtenissen en ze 

dienen ook al een extra bevestiging dat een gebeurtenis zal plaatsvinden. Als een profec-

tie van de Ascendant bijvoorbeeld uitkomt bij Saturnus (van de radix) en Saturnus staat 
er niet goed bij qua essentiële waardigheden of ontvangt een lastig aspect van een andere 

radixplaneet, dan KAN in dat jaar een moeilijke gebeurtenis plaatsvinden, waarvan de 

aard is te bepalen met Saturnus en de (radix) planeet die het moeilijke aspect maakt. Als 
dan ook nog een transit planeet (uit de Zonnerevolutie) een lastig aspect maakt met Sa-

turnus, dan wordt de zekerheid dat die gebeurtenis gaat plaatsvinden, vergroot. Mocht de 

radix Saturnus – geprojecteerd in de Zonnerevolutie – in een hoekhuis komen te staan, 
dan maakt dit de kans nog groter dat de gebeurtenis gaat plaatsvinden. 

 

Dat vindt men constant terug in de literatuur van de Ouden, die steeds hameren op meer-

dere systemen die een bepaalde gebeurtenis aanwijzen. 
Het kan natuurlijk ook gebeuren dat een moeilijk aspect met Saturnus via de profectie 

wordt gecompenseerd met een mooi aspect vanuit een transit planeet. En alle andere mo-

gelijke combinaties kunnen natuurlijk voorkomen. 


