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1. Aanleiding tot het bouwstuk





Ergernis over het misbruik v/d astrologie in kranten en damesblaadjes; het verworden
van astrologie als “wetenschap” tot amusement van laag allooi.
Hier in het westen zijn de meeste mensen het zicht op de mogelijkheden van waarachtig
beoefende astrologie, verloren.
Ik wil met dit bouwstuk een poging doen om een tipje v/d sluier op te lichten m.b.t. de
ware astrologie-beoefening.
Het zou tot onze bagage als vrijmetselaar moeten behoren om hier tenminste iets van af
te weten. Wij hebben tenslotte niet voor niets uit de astrologie, de tekens v/d dierenriem
op onze tempelmuren afgebeeld staan

2. Het belang van Astrologie in verleden en heden



De astrologie is al vele duizenden jaren oud.
Waarschijnlijk ontstaan in Summerië zelfs vele duizenden jaren voor de komst van
Christus. Er zijn astrologische kleitabletten gevonden van ongeveer 3500 v.Chr. Zij leerden het van de omringende volkeren zoals de Babyloniërs en Egyptenaren. In India is
astrologie eveneens al zeer lange tijd bekend.
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Zelfs in de Bijbel vinden we verwijzingen naar handlijnkunde en astrologie. (zoek in
openbaringen: Hij zegelde ze de hand toe zeggende ik heb uw lot in uw hand geschreven)
Het belang dat aan astrologie wordt gehecht kan heel groot zijn. Vooral bij die volkeren
die er al heel lang vertrouwd mee zijn.
Een mooi voorbeeld is het ontstaan van de staat India. Zoals bekend kreeg Lord Mountbatten van de Engelse regering de opdracht om de realisatie van een zelfstandig India te
bewerkstelligen met de beëindiging van de Engelse overheersing. Geheel tegen de wil
van Ghandi in kwam er ook een zelfstandig Pakistan in 1947 op 14 augustus. De stichting van India werd op aangeven van astrologen een dag uitgesteld tot 15 augustus. Half
augustus is de tijd van het teken Leo en het Indiase volk valt dus onder dat teken. Door
een dag uitstel werd in de horoscoop van de komende natie, het 10e huis sterk bezet; het
huis van sociaal succes en professioneel lot. Daarmee verdween ook Mars uit het 8e
huis, het huis van passie, crisis en reformatie; tevens het huis van de geboorte van een
natie. De vraag of dat nou zo’n handige keuze is ga ik hier niet beantwoorden, maar duidelijk is dat er bij zo’n belangrijke beslissing als de stichting van een natie, naar de astrologen werd geluisterd. Overigens is er nog steeds onduidelijkheid of de natie nu op
12:00 u. ‘s middags werd gesticht of 21:10u ’s avonds. Ook dat maakt weer uit voor de
exacte stand der planeten. Elke 2 uur namelijk, reist er een nieuw teken aan de horizon.

3. Wat is: Astrologie?










De astrologie is naar mijn mening een wetenschap die ervan uitgaat dat karakter/aard en
toekomst van iets of iemand, valt af te lezen aan de exacte stand van de planeten t.o.v.
elkaar op een gegeven tijdstip.
Astrologie nu is als het ware “het maken van een foto van de stand der planeten op een
bepaald tijdstip”; bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind. De positie van de planeten
worden “vastgevroren” en in kaart gebracht. Uit de verschillende hoeken die de planeten
met het geboorteteken ook wel zonneteken genoemd, van de persoon in kwestie maken,
worden afleidingen over karakter en levenslot gemaakt.
Het hoeft niet alleen om levende wezens te gaan. Zoals we al zagen is de “geboorte” van
de staat India, door astrologen beïnvloed.
Je kunt ook de horoscoop trekken van de oprichting van de organisatie die je sticht of
die op een bepaald tijdstip is gesticht om te zien hoe het ermee verder zal gaan. Ook van
iets, wat je voornemens bent te gaan doen, kun je een horoscoop trekken en natuurlijk
ook van je huwelijk.
Er zijn verschillende typen astrologie favoriet bij onderscheiden culturen: de Chinezen,
Tibetanen, Perzen, Kelten, Maya’s, Egyptenaren, Grieken enz. hebben elk hun eigen variant.
De oude Egyptenaren kenden al de dierenriem in de “Zodiak” van Dendera.” Deze is afkomstig uit de Hathor tempel en gemaakt in de late Ptolemëische periode, (305 -30
v.Chr.) Nu te zien in het Louvre.
Verwant is o.a. handleeskunde, want deze is gebaseerd op de astrologie. VB Astrologische vraag in India (vinger). Ook bepaalde kaartleg methoden maken gebruik van astrologie. [Wijsvinger: Jupiter, Middelvinger: Saturnus, Ringvinger: Zon, Pink: Mercurius]
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4. Waar is de astrologie op gebaseerd?











Astrologie kan ook niet los worden gezien van het gehele bouwplan v/d OBDH.
Het is een van de instrumenten die de mensheid heeft gekregen om inzicht te verkrijgen
in het plan van de OBDH, naast b.v. meditatie, esoterische scholen, de vrijmetselarij, de kerk, openbaringen zoals in boeken enz. enz.
Astrologie is gebaseerd op kosmische wetten, waarvan men kennis kan krijgen als men
les krijgt van een esoterisch genootschap. Maakt niet uit welk genootschap. Ze wijzen in
essentie allemaal naar dezelfde weg.
Een voorbeeld. Het is een esoterische wetmatigheid, “dat op het moment dat een vraag
wordt gesteld, het antwoord in de kosmos aanwezig is.”
De astrologie kan een antwoord geven op de gestelde vraag d.m.v. zogenaamde uurhoek
astrologie. Er wordt een beperkte horoscoop gemaakt van het “geboortemoment” van de
vraag. Het antwoord komt in de vorm van die - beperkte - horoscoop. Het antwoord zal
vrijwel nooit puur “ja” of “nee” worden. Er zullen overwegingen bij het eindresultaat
worden geleverd en wellicht ook voorwaarden die tot de uitkomst zullen moeten of kunnen leiden en wellicht ook bijkomende resultaten waar je weinig of geen rekening meer
hield.
Dat brengt mij op een tweede esoterische wetmatigheid: de wet van Karma, ook wel de
“wet van oorzaak en gevolg” genoemd. Volkomen nutteloos om hiervan uit te gaan als
je niet in wedergeboorte gelooft. Als je maar een keer leeft kun je dus wel karma opbouwen, maar moet je dat in het vagevuur uitbranden, als je tenminste katholiek bent, anders ga je wellicht naar de hel … De astrologie gaat ervan uit dat mensen doorgaans een
hoeveelheid onverwerkt karma hebben, waarmee ze in hun huidige leven worden geconfronteerd en dat tot problemen aanleiding geeft omdat ze het niet begrijpen. De astrologie kan een antwoord bieden, maar ook andere methodes zoals hypnose en rebirthing.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, er zijn er meer.
De astrologie is dus gebaseerd op kosmische wetten en principes en is hiervan afhankelijk en niet los te zien.

5. Wat zijn de mogelijkheden van de astrologie?







De allerbelangrijkste: M.b.v. astrologie is het bouwplan v/d opperbouwmeester des
heelals te “lezen”.
Astrologie is een van de instrumenten die esoterisch geschoolden kunnen gebruiken om
belangrijke gebeurtenissen in de wereld te duiden.
M.b.v. astrologie kunnen bijvoorbeeld inwijdingstijdstippen worden uitgerekend in esoterische stromingen.
Problemen met karma kunnen d.m.v. astrologische analyse worden getraceerd en benoemd.
Het kan ook goed voor bijvoorbeeld een beroepskeuze worden gebruikt omdat het goed
inzicht geeft in de eigenschappen van mensen.
Ja, je kunt er ook karakters mee beschrijven en toekomstvoorspellingen doen.
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6. Waar is astrologie concreet voor te gebruiken?









Voor zicht op het eigen leven.
Voor zicht op het leven van anderen.
In principe voor alle door de mens geïnitieerde activiteiten.
Beginnende astrologen: karakteranalyse. VB van PWA.
Gevorderde astrologen: probleem analyse.
Ver gevorderde astrologen probleemoplossing en toekomstvoorspelling.
Astrologie kan heel veel. Met astrologie kan zelfs het tijdstip van overlijden worden uitgerekend.
Astrologie kan ook worden misbruikt. Pas hiervoor op.

7. Hoe wordt een horoscoop gemaakt?





Het beste kan ik het maken van een horoscoop uitleggen a.d.h.v. een concreet geval.
Ik neem als voorbeeld de horoscoop van onze koning: Willem Alexander.
Hij is nl. een publiek figuur en zijn gegevens zijn bekend.
Nu volgt het stappenplan:

STAP1: STEL HET GEBOORTE TIJDSTIP & PLAATS VAST (VAN DE PERSOON)
Als eerste moeten wij zijn GEBOORTEDATUM, TIJDSTIP en PLAATS weten.
Volgens Wikipedia is Prinses Beatrix op 25 april naar het ziekenhuis in Utrecht overgebracht en is hij
op 27 april 1967 geboren. In Utrecht; dus op 52.06 NB en 5.07 OL. We weten nu plaats en datum.
Maar dat is niet genoeg, want het tijdstip waarop is beslissend. Na wat zoeken wordt dat: 19:57u. Wij
hadden pas weer in 1977 zomertijd, dus hoeven daar nu geen rekening mee te houden. Met behulp van
de plaats en tijd wordt de plaatsonafhankelijke STERRENTIJD bepaald. Met deze tijd in de hand kan
a.d.h.v. omlooptijden tabellen, de stand der planeten worden bepaald. Tenminste, dat deden de astrologen van het oude stempel. Wij pakken nu de computer en voeren de bovenstaande gegevens in, in een
astrologieprogramma, of op een website1.

1

Neem bijvoorbeeld: : http://www.new-astrology.com/. Het rekenwerk is prima, maar de interpretatie laat nogal te wensen
over. Beter de door het programma uitgerekende aspecten, zelf via boeken of op internet opzoeken.
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STAP2: OPSTELLEN DIAGRAM
Dit doet de computer voor ons. Klik op OK!
De website geeft nu onmiddellijk een dubbele tabel met de aspecten en de planeten in de huizen. De
meeste astrologen beginnen liever eerst met het diagram (daisy wheel). Dit is de afbeelding van de
stand der sterren evenals de hoeken die ze maken. Ook worden de planeten in de “huizen” afgebeeld.
Klik eerst op “graphic” op het diagram te verkrijgen:
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Nu verschijnt het volgende diagram:
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We hebben nu nog de aspecten nodig. De stand van de planeten t.o.v. elkaar. Ga terug naar het plaatje
wat je met het klikken op “graphic” kreeg en klik nu op “Aspects”. We krijgen dan de volgende tabel:

STAP 3: DE VULLING VAN DE ANALYSETABELLEN
Neem nu de tabellen uit het eerste plaatje volledig over:
Zodiac in degrees 0.00
Sun

Taurus

Moon

Sagittarius

Mercury

Placidus Orb:0
6.50 Ascendant

Scorpio

7.54

21.53 II

Sagittarius

6.15

Aries

22.00 III

Capricorn

12.27

Venus

Gemini

15.42 IV

Aquarius

22.04

Mars

Libra

Pisces

24.53

Jupiter

Cancer

Aries

19.23

Saturn

Aries

Taurus

7.54

Uranus

Virgo

20.41 R VIII

Gemini

6.15

Neptune

Scorpio

23.26 R IX

Cancer

12.27

Pluto

Virgo

18.15 R Midheaven

Leo

22.04

Lilith

Aries

Virgo

24.53

Asc node

Taurus

Libra

19.23

20.16 R V
26.33 VI
6.42 VII

13.34 XI
7.02 XII
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Sun

in

VI

Moon

in

II

Mercury

in

VI

Venus

in

VIII

Mars

in

XII

Jupiter

in

IX

Saturn

in

V

Uranus

in

Midheaven

Neptune

in

Ascendant

Pluto

in

Midheaven

Lilith

in

V

Asc node

in

VI

Aspects
Planet

Aspect

Planet

Orb/Value

Sun

Opposition

Ascendant

1.22

-170

Moon

Opposition

Venus

6.56

-73

Moon

Trine

Saturn

1.01

57

Mercury

Opposition

Mars

0.27

-186

Venus

Trine

Mars

6.05

22

Venus

Square

Pluto

3.44

-30

Mars

Square

Jupiter

5.50

-3

Jupiter

Trine

Neptune

2.59

57

Uranus

Sextile

Neptune

2.45

45

Uranus

Conjunction

Pluto

2.27

121

-462

-160

302

Bouwstuk “Astrologie”, Loge Driehoek - Den Haag, BrJ.C.C., Pagina: 8 / 13

STAP 4: DE ANALYSE
1. Vaststellen zonneteken: we lezen in de eerste tabel af: Zon in Taurus 6 graden en 50 minuten.
Taurus is Latijn voor stier en de koning is dus een stier. Stieren hebben een relatief flink postuur
dus dat klopt wel. Ze houden van degelijke stoere gebruiksmeubelen en staan met beide benen
stevig op de grond.
2. De zonnetekens zijn verdeeld in vier elementen: vuur, aarde, water en luchttekens.
Elementen
Vuur
Aarde
Water
Lucht

Hoofd
Ram
Steenbok
Kreeft
Weegschaal

Vast
Leeuw
Stier
Schorpioen
Waterman

Beweeglijk
Boogschutter
Maagd
Vissen
Tweelingen

Deze elementen hebben elk weer hun eigen invloed op de tekens; in het kort:
 Vuurteken-mensen zijn geestdriftig en energiek. Ze zijn gericht op de toekomst.
 Aarde-mensen zijn realistisch en praktisch. Zij zetten zich graag ergens voor in en zijn
betrouwbaar.
 Water-mensen zijn gevoelig en kunnen zich ergens goed in inleven. Zij hebben een sterke drang diegenen te helpen die het minder goed hebben dan zij.
 Lucht-teken mensen zijn vlot en actief. De lucht stimuleert het denken. Het zijn goede
heldere raadgevers.
De verdeling in Hoofd, Vast en Beweeglijk; basaal gekenmerkt:
 De hoofdtekens benaderen zelf hun omgeving. Hun energie is naar buiten gericht.
 De vaste tekens streven naar een stabiele en vaste omgeving.
 De beweeglijke tekens streven naar samenwerking met de omgeving.
3. Nu stellen we de z.g.n. ascendant vast: het rijzende teken (eerste huis) op het moment dat de
koning werd geboren. Dat teken is medebepalend voor zijn horoscoop en dus karakter en leven.
We lezen in de tweede tabel af: ascendant Scorpio. Ook dit is weer de spijker op zijn kop. De
Duitsers zeggen van dit teken “Wein, Weib und Gesang”. Hij heet dus niet voor niets “Prins
Pils” en zit voortdurend achter de vrouwen aan (in het Heineken huis b.v.). Dit zit dus in de
aard v/h beestje en gaat er doorgaans niet meer uit. M.b.t. |Gesang: de beste operazangers en
zangeressen werden onder dit teken geboren. V.b. L. Pavarotti 12 oktober dus Scorpio als zonneteken.
4. We analyseren nu de planeten in de tekens. We lezen ze uit de eerste tabel af” Het programma
dat ik heb gebruikt, geeft een zwakke analyse. Het is beter de aspecten afzonderlijk in de betere
boeken op te zoeken of op internet2. Ik behandel ze niet allemaal, maar haal er een paar uit.
a. Zon in Taurus hebben we al behandeld. Taurussen willen ook van alles bezitten. Weten
jullie nog van dat zomerhuisje in Afrika?
2

Een voorbeeld van een goede site is Cafeastrology: www.cafeastrology.com/
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b. Maan in boogschutter. Positief: avontuurlijk, stort zich in het onbekende. Negatief:
neemt te grote risico’s, kan niet in een plaats blijven.
c. Ik neem nu Mars in Weegschaal omdat er bij dit aspect een R staat. Deze R staat voor
retrograde en dat betekent dat de planeet op het geboortetijdstip terugloopt. Dat houdt in
dat voornamelijk de negatieve eigenschappen van dit aspect gelden. Mars retrograde betekent dat de energie / woede wordt ingehouden. Open confrontaties worden vermeden.
Ze kunnen hun woede ook niet correct uitdrukken. Hun partner kan ze echte wel snel
“lezen”, weet hoe ze zich voelen.
d. Uranus is ook retrograde in Maagd. Degenen met dit aspect willen vrij zijn en rebelleren. Ze lijken zich te conformeren maar kunnen plots in woede uitbarsten. Ze voelen
zich ook vaak vervreemd van anderen en passen zich niet zo heel goed in de samenleving aan.
e. Neptunus retrograde Schorpio. De website “Angefire” zegt hierover: “Retrograde Neptune gives a very rich imagination and fantasy life. There can be much inner confusion.
The psychic and intuitive abilities are usually very well developed. These people can
have escapist tendencies, with a strong susceptibility to abusing drugs and alcohol.
When retrograde, Neptune gives extreme sensitivity, along with a sense of idealism.
With retrograde planets, the energies of the planet are turned inwards. These people may
oftentimes live in their own fantasy world, and withdrawal from outer life … “ [vertalen
lopende de rit; mijn Italics!].
f. Pluto retrograde Maagd. De mensen met dit teken houden veel dingen geheim. Bijna
niemand kent ze echt.
g. De meeste horoscopen tonen een of twee retrograde lopende planeten. Vier is echt veel!
5. De volgende analyse is die van de planeten in de huizen. De twaalf vakken uit het cirkeldiagram
verbeelden de “huizen” Een huis staat voor een bepaald aspect uit je leven.
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1. Ook wel het ascendant huis genoemd. Symboliseert het verband tussen de eigen persoonlijkheid en de buitenwereld. Zelfbewustzijn.
2. Materieel en geestelijk bezit. Inkomen/levensonderhoud.
3. Communicatie, contacten, informatie-uitwisseling, korte reizen, broers en zusters.
4. Emotionele omgeving, huiselijke sfeer, afstamming en familie.
5. Creativiteit, bezigheden en liefde.
6. Werk en relatie, bezigheden en lichamelijke gezondheid.
7. Sociale en intiemere relaties, partner, samenwerking en vijanden.
8. Verborgen krachten, emotionele angsten, occulte vermogens, leven & dood.
9. Zin v/h leven, religie filosofie en hoger onderwijs.
10. Prestatie, carrière en status.
11. Sociale contacten, betrokkenheid en bezigheden. Vrienden.
12. Oplossing materiële zaken. Eenwording met de kosmos. Karma, belangstelling voor
het mystieke en het occulte.


Elke planeet heeft zijn eigen betekenis, maar als hij in een bepaald huis staat, heeft dat weer
een specifieke betekenis. Ik pak er weer een paar zaken uit:
a. Zon in 6e huis: het werk wat hij doet bevordert zijn identiteit. Om zicht goed te blijven
voelen moet hij dagelijks van alles en nog wat aan activiteiten ontplooien. Het werk kan
goed betaald zijn en verantwoordelijk. Hij heeft echter wel positieve feedback nodig.
b. Venus in 8e huis: zoekt intensiteit in liefdesrelaties, maar vreest zijn kwetsbaarheid daarin. De vrees verraden te worden ligt ten grondslag aan zijn jaloersheid en bezitterig gedrag in relaties.
c. Saturnus in 5e huis: dit is het huis van zelfexpressie en deze mensen vinden het moeilijk
om echt leuk te worden. Het zijn meer “party poopers”. Ze zoeken goede excuses om uit
hun dak te gaan. Ideaal is in dit geval het Holland Heineken huis, wat echte goede redenen geeft voor feest. Zo zien we dat meerdere aspecten uit een horoscoop op een zelfde
punt kunnen samenkomen.
d. Uranus in 10e huis. Dit punt illustreert zijn warsheid van status. Hij is onafhankelijk en
wil niet dat anderen bepalen wat hij moet gaan doen. Zoals bekend heeft hij een hele tijd
zijn afstand gehouden tot een mogelijke troonopvolging. Sommige aspecten verminderen qua invloed naarmate de onderhavige persoon meer van zijn Karma afwerkt en verder op zijn levensweg is. Ik vermoed dat dit punt nu minder invloed heeft.

6. De volgende analyse is die van de huizen in de tekens. Ik licht er weer een paar uit:
a. Boogschutter in het 2e huis. Deze personen zijn gereserveerd, weldadig en hebben de
neiging om te delen. Er zal lopende het leven in steeds sterkere mate geld binnen komen.
b. Vissen in 5e huis. Zelfoverstijging door sport en creativiteit. Romantische verbeelding.
Voelt zich aangetrokken door zelfexpressieve en creatieve mensen. Neemt veel risico’s;
haast zonder grenzen. Handig met kinderen.
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c. Maagd in 11e huis. Veel vrienden. Maar die lijken behoorlijk veel op hem zelf. Ze hebben allen dezelfde beperkte gezichtspunten. Iemand die sterk afwijkt, kan nooit een
vriend zijn.
d. Weegschaal in 12e huis. Het grootste probleem is dat hij te impulsief is en te snel conclusies trekt. Weegschaal maakt het moeilijk om balans en evenwicht te vinden in het leven. Het geluk zit ook niet in het huwelijk.

7. De interplanetaire aspecten. Dit gaat over de stand van de planeten t.o.v. elkaar op het geboortetijdstip. We kennen de volgende “figuren”:
Conjunctie = Samenstand.
Driehoek = vormen een driehoek
Oppositie = staan tegenover elkaar
Vierkant = vormen een vierkant
Sextiel = staan 60° t.o.v. elkaar

Betekenis: zeer gunstig - krachten smelten samen
Betekenis: gunstig, maar minder als conjunctie
Betekenis: zeer ongunstig - krachten verdeeld
Betekenis: ongunstig, maar minder als oppositie
Betekenis: gunstig, maar minder als driehoek.

Koning Willem heeft ook hier weer een flink aantal negatieve aspecten (opposities) die ik niet
allemaal ga behandelen. Ik zal proberen een evenwichtig beeld te schetsen met 4 voorbeelden.
a. Oppositie Zon - ascendant: hij heeft de sterke behoefte om goedkeuring van anderen te
zoeken om tevreden over zichzelf te zijn. Hij kan ook opkijken tegen mensen die dat eigenlijk niet echt waard zijn. Vind het moeilijk zichzelf te respecteren en trekt daarom
mensen aan met een sterk ego die de neiging hebben om hem te domineren. De keuze
voor Maxima lijkt mij daarom evident …
b. Driehoek Maan - Mercurius: dit harmonieus aspect betekent dat mensen geïnteresseerd
zijn in hun omgeving en zich goed kunnen uitdrukken. Zij zijn ook zeer adviesvaardig
en -kundig. Zijn interesse in het watermanagement is hiervan een goed voorbeeld. Het
zijn goede luisteraars en sprekers. Het Driehoeks-aspect geeft hieraan nog eens extra dynamiek.
c. Vierkant Mercurius - Jupiter: hij houdt ervan ideeën met anderen te delen, maar slaat
doorgaans weinig acht op de details, om alleen het gehele plaatje over te houden. Het
verhaal is niet altijd goed doordacht en geanalyseerd en dit kan tot een onrealistisch
beeld op de situatie leiden. Hierdoor kan de neiging ontstaan ongewild te overdrijven.
d. Samenstand Pluto - Uranus: deze planeten bewegen langzaam en hebben daardoor een
“breed” effect op de mensheid. Dit aspect geeft unieke humanitaire idealen en gedachten
aan degenen die dit in hun horoscoop hebben. Tussen ’62 en ’68 liep Pluto in Virgo met
Uranus in conjunctie wat tot onverwachte activiteiten kan leiden. David Cameron heeft
dit aspect ook en dit leidde vrij snel en onverwacht tot zijn premierschap.
Tot zover de analyse van zijn karakter. De gegevens van zijn geboorte kunnen ook voor toekomstvoorspellingen worden gebruikt. We kunnen een horoscoop trekken voor ieder jaar van zijn leven, simpelweg door steeds ‘een dag voor een jaar’ te nemen. Zijn eerste levensjaar is dan de horoscoop van 1968.
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EEN LAATSTE STAP: ZIJN HUWELIJK MET KONINGIN MAXIMA






Ik kan de verleiding niet weerstaan om toch maar even de vergelijking te maken met de horoscoop van Koningin Maxima.
Zij is geboren in Buenos Aires, Argentinië op 17-5-1971 om 20:05 u en is daarom ook een stier,
maar een hele late terwijl Koning Willem een vroege stier is.
Wij vergelijken hier de interplanetaire aspecten, die in beide horoscopen overeen komen.
Die moeten er zijn want ze als ze samen geen karma zouden delen, zouden ze ook geen overeenkomstig leven hebben en dus zou een eventueel huwelijk snel ten einde zijn.
Ook zij heeft maar liefst 4 planeten retrograde lopen wat aardig overeenkomt met koning Willem; die dat ook heeft.

ANALYSE
 Beiden hebben de zon vierkant mars. Dit stel zal voortdurend ruzie hebben en die zal op hoge
toon worden gevoerd. Dit komt o.a. omdat de een de ander wil domineren en vice versa. Koning
Willem zal op zijn strepen staan en Koningin Maxima is te onafhankelijk en zelfstandig om dat
te laten gebeuren.
 Het sextiel Jupiter- Saturnus compenseert dit voor een deel en zorgt ervoor dat ze toch een redelijk gelukkig gezinsleven kunnen hebben.
 Ook het sextiel Zon-Jupiter zorgt ervoor dat ze als stel heel charmant en aardig overkomen.
 De oppositie Saturnus-Uranus is echter een hele vervelende. Saturnus is de planeet van de beperkingen, verantwoordelijkheid en volwassenheid. Uranus echter is de planeet van de rebellie,
verrassingen en onverwachte veranderingen. Deze tegenstelling is lastig. De een wil vastigheid
en de ander verandering en ook andersom. Heel lastig, maar dit aspect speelt voornamelijk als
ze gerelateerd zijn aan andere planeten die hun liefdesleven beïnvloeden en als de planeten dan
in dat aspect lopen. Dus niet voortdurend.

8. Epiloog



Opgepast: astrologische kennis kan worden misbruikt! Vermijd zo mogelijk het afstaan
van je geboortejaar en dag. Vertel niemand je geboortetijdstip!
Voor degenen die zich in de astrologie willen verdiepen:
o Gratis astrologie cursus online: http://www.astrocursus.nl/
o Laudius astrologie cursus online voor € 49,=. http://www.laudius.nl
o Ook het NTI heeft een online cursus, maar betaald en € 22,50 pm en € 29,50 inschrijfkosten voor de 1 jarige cursus. Minder voor de cursus van 16 maanden.
o Er zijn ook best aardige astrologie boeken bij de Slegte voor weinig geld. Indien
mogelijk mij even consulteren. B.v. met de naam van de schrijver.

9. Vragen ?
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