Bronnen
1. De horoscopen zijn gemaakt met Planetdance van Jean Cremers.
2. De vierkante horoscoop is een eigen product, getekend op basis van 16e-eeuwse
horoscoopfiguren. Als symbool voor het Pars Spiriti (Pars Daimon) gebruik ik Φ. Ik
ontleen dit aan Chris Brennan, zie zijn site Hellenistic Astrology:
https://www.hellenisticastrology.com/2014/07/17/glyph-for-the-lot-spirit/.
3. https://www.onthisday.com/date/1524/february/20 - Op de website “On this day” kun
je gebeurtenissen vinden die door de eeuwen heen (zouden) hebben plaatsgevonden.
4. https://www.deguate.com/artman/publish/personajes-mayas/tecun-uman.shtml - Kaart
Guatemala situatie 16e eeuw.
5. https://www.worldatlas.com/maps/guatemala – Kaart van het moderne Guatemala.
6. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6656242 – Resten van Q’umarkaj.
Foto april 1971, HJPD.
7. By Jl FilpoC - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79340037: Portret van Pedro de
Alvarado.
8. http://www.executedtoday.com/2020/03/07/1524-the-rulers-of-the-kiche-kingdom/ Op deze site vind je datums van executies door de eeuwen heen, dus ook die van de dag
waarop de leiders van de Quiché zijn verbrand en vervolgens de hele stad Q’umarkaj.
Bovendien wordt er goede informatie bij gegeven.
9. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Iglesia_de_Salcaj%C3%A1_1524.
jpg: Het kerkje uit 1524 in Salcajá. De foto is afkomstig van de Engelse Wikipedia en te
vinden via bovenstaande link.
10. https://noemewv.nl/Getijden/Getijden.htm: Deze site bevat een schat aan liturgische
informatie voor verschillende geloofsgemeenschappen. Op basis hiervan heb ik de tijd
voor de Hoogmis bepaald.
11. Veel informatie over de conquistadores is te vinden op de Engelse Wikipedia. Cortés, die
een jaar na De Alvarado aan zijn veroveringen in het gebied Petén begint en doortrekt
naar Mexico, heeft overigens een gekweld gezicht. Hij heeft ook veel doden op zijn
geweten, maar misschien was hij minder overtuigd van zijn gelijk dan De Alvarado?
Zie o.a.
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_conquest_of_Pet%C3%A9n#/media/File:Hern%C3
%A1n_Cort%C3%A9s_an%C3%B3nimo.jpg.
12. Zie verder o.a. https://weaponsandwarfare.com/2018/06/04/four-brothers-in-aconquest-the-alvarados-and-guatemala-ii/: Informatie over en afbeeldingen van
werkwijze Spaanse veroveraars.
De astrologische commentaren zijn gebaseerd op mijn eigen ervaring. Alleen voor de
maanknopen heb ik een andere bron gebruikt:
Simmers, Wim (2017). Maansknopen. Lotsbepalers in de Astrologie. Hajefa, Zoetermeer:
Het is een interessant en leesbaar boek met mooie typeringen. (Ik heb alleen bezwaar tegen de
‘s’ in maansknopen, aangezien het woord ‘maan’ oorspronkelijk vrouwelijk is, en de ‘s’ er dus niet thuis
hoort.)
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