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Workshop
Aspecten vervolg



Aspecten zijn hoeken

Planeten hebben altijd een hoek met een andere planeet

90˚



Indeling aspecten

Hoeken
Planeten hebben altijd een hoek met een andere planeet

Aspecten
Bepaalde hoeken zijn sterker en noemen we aspecten

Aspecten kun je indelen in:
- Vloeiende aspecten (harmonische)
- Dynamische aspecten (disharmonische)

of in:
- Majeure aspecten
- Mineure aspecten



Harmonisch of disharmonisch

Komt voort uit:
- Elementen- en kruizenachtergrond
- Tekenachtergrond
- Heersersachtergrond
- De deling van de cirkel door getallen.



Elementen- en kruizenachtergrond
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Tekenachtergrond
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Heerserachtergrond

r

p

u
tt

u

r

sd

ff

gg

h h

jj

SS

p



De majeure aspecten

De majeure aspecten komen voort uit de deling van de cirkel 
door de hele getallen:
- 360°/ 1 = 360° of 0° = conjunctie q

- 360°/ 2 = 180° = oppositie p

- 360°/    = 150° = inconjunct o

- 360°/ 3 = 120° = driehoek u

- 360°/ 4 = 90° = vierkant t

- 360°/ 5 = 72° = quintiel Q
- 360°/ 6 = 60° = sextiel r



De mineure aspecten

360°/5 = 72° = quintiel
360°/7 = 51° = septiel
360°/8 = 45° = halfvierkant
360°/9 = 40° = noviel
360°/10 = 36° = deciel
360°/12 = 30° = half-sextiel
360°/15 = 24° = quindeciel
360°/16 = 22,5° = kwart-vierkant
360°/20 = 18° = vigintiel
360°/24 = 15° = naamloos



De mineure aspecten

- Mineure aspecten zijn subtiele, minder sterk werkzame 
aspecten

- Deze aspecten zijn niet in een oogopslag te zien in de 
horoscoop

- Dit symboliseert dat ze meer onbewuster uitwerken en ook 
op zielsniveau uitwerken

- Marjolijn Cremers zegt dat deze aspecten het innerlijke 
individuatieproces zoals Jung dat noemt aangeeft: een 
innerlijk scholingsproces van de mens.



Quintielgroep

360°/ 5 = 72° = Quintiel

72° x 2 = 144° = Bi-quintiel

72° + 36° = 108°
Of 3 x 36° = 108° = Tredeciel

Deze mineure aspecten geven
Subtiele fijnstoffelijke kwalitei-
ten aan, zoals kunstzinnige of
creatieve vermogens of mediamieke
en paranormale vermogens



Halfvierkant en anderhalfvierkant

Disharmonische reeks:
360°/ 2 = 180°/2 = 90°/2 = 45° = halfvierkant

p t e

90° + 45° = 135° = anderhalfvierkant
i w

Het halfvierkant en anderhalfvierkant zijn wat onbewuster 
en wat scherper uitwerkend dan het vierkant. De werking zit 
tussen het vierkant en inconjunct in en het geeft spanning, 
strijd, frictie, maar ook uitdaging om actie te ondernemen of 
iets neer te zetten.  



Halfsextiel

Harmonische reeks:
360°/ 3 = 120°/2 = 60°/2 = 30°

u r w 

Het halfsextiel zou licht-harmonisch zijn, maar ik vind dat 
het meer een inconjunctwerking heeft en deze duidt ik dan 
ook op deze manier.



Halfsextiel = inconjunctwerking
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Orb majeure aspecten

Aspectnaam Symbool Hoek Orb s of d

Conjunctie q 0° 6° +2°

Sextiel r 60° 4° +2°

Vierkant t 90° 6° +2°

Driehoek u 120° 6° +2°

Inconjunct o 150° 4° +2°

Oppositie p 180° 6° +2°



Orb mineure aspecten

Aspectnaam Symbool Hoek Orb Werking Eigenschap

Half-sextiel w 30° 2°
Harmonisch
Disharmonisch

Leren kennen van iets nieuw

Half-vierkant e 45° 2° Disharmonisch Als zwak vierkant, irritatie

Quintiel Q v 72° 1° Harmonisch Natuurlijke gave

Anderhalf-
vierkant

i 135° 2° Disharmonisch
Als een vierkant, alleen wat scherper en 
onderhuidser

Bi-Quintiel BQ x 144° 1° Disharmonisch
Als Quintiel, alleen meer creatief en 
paranormaal



Orb mineure aspecten
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Werking aspecten

Van buiten naar binnen
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Duiding aspecten

Werkwijze duiding:
1. kijk welk aspect je wilt duiden;
2. noteer of benoem van de betrokken 

planeten de tref- of steekwoorden 
op;

3. combineer de gevonden tref- of 
steekwoorden tot een verhaal of 
mogelijke uitingswijze;

4. kijk om welk aspect het gaat en 
noteer de mogelijke uitwerking 
hiervan bij de betrokken planeten.
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Mercurius: 
communicatie

Saturnus: gedegen 
of geremd

Halfvierkant:
Onbewustere
frictie of 
spanning 



Mineure aspecten

Hoe te beginnen met de mineure aspecten?
- Begin met het halfvierkant, anderhalfvierkant

en halfsextiel
- Wil je je er meer in verdiepen dan staat er kort 

iets over mineure aspecten in het boek 
Analyse van aspecten van Karen Hamaker

- Wil je je er echt in verdiepen dan is het boek 
Mineure aspecten, een nieuwe kijk op de 
geometrie van de horoscoop van Marjolijn 
Cremers een heel mooi boek over de mineure
aspecten.
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Tot de volgende video!
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