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Waar nodig is de tekst van de dia’s wat uitgebreid 
of zijn bladen met toelichtende tekst ingevoegd.



Eigen ervaringen

Begonnen in 1977 met Roger Elliot, “Chinese Astrologie”. Gottmer, Haarlem.

Diverse boeken en bladen
- populair: combineren oosterse & westerse tekens
- serieus:   de 4 pilaren: jaar, maand, dag en uur

Bleek nuttige aanvulling op westerse astrologie

Maar waarom heet dit astrologie?

Eye-opener in 1992 “Chinese astrologie, een praktisch werkboek” van Derek 
Walters, en later zijn “Chinese Astrology Bible”. Walters spreekt en leest vloeiend 
Chinees, dus kan de bronnen in de oorspronkelijke taal bestuderen. Hij heeft oude 
technieken boven water gehaald.
Je zou Walters de klassieke astroloog van de Chinese astrologie kunnen noemen. Hij 
gaat dieper op de stof in dan veel Chinese auteurs van wie ik werk heb gelezen.

Sinds 2015 ben ik tussen de bedrijven door cursus aan het schrijven voor mijn 
website astrocursus.nl. 



Is Chinese astrologie wel astrologie?

Chinese astrologie is een kalendersysteem:
De 12 tekens kun je nergens aan de hemel bespeuren
Waar zijn de planeten en de sterren?

MAAR…

in de klassieke Chinese astronomie/logie
…speelt de Maan een belangrijke rol; er wordt gewerkt met 
28 maanhuizen;
…werden de jaren ingedeeld op basis van de omlooptijd van 
Jupiter (bijna 12 jaar); pas na onze jaartelling ging men 
over op de zonnekalender;
…werkt men met vijf elementen die nauw verband houden 
met de vijf toen bekende planeten.  



Klassiek-Chinese Astronomie en Astrologie 

60-jarencycli beginnen dan. We zitten sinds 14 februari 
1984 in ronde 78, die eindigt op 29 januari 2044.

Overlevering: begonnen in 2637 vC tijdens keizer Hwang Ti.

Keizerlijke zaak: eeuwenlang buiten het hof geen astrologen.

Werk van Sima Qian (145 vC – ca 86 vC), historicus en 
astronoom/loog tijdens de Han-dynastie. Hij werkte met 28 
observatoren die alles vastlegden wat ze zagen, sterren en 
planeten, maar bv. ook wolkenformaties, meteorenregens, 
eclipsen, etc., etc. Deze observaties blijken nog steeds zeer 
nauwkeurig.

Net als in het westen hangen astronomie en astrologie nauw 
met elkaar samen. Maanhuizen als plaatsbepalers voor vaste 
sterren & planeten.



 
 

 

De 28 maanhuizen 
 
Uit eeuwenoude geschriften blijkt dat Chinese astronomen de hemel in vijf gebieden verdeelden. Vier daarvan 
bevatten de sterren die alleen in een bepaald jaargetijde zichtbaar zijn, het vijfde, middelste, gebied bevatte 
de sterren die je het hele jaar door kunt zien. De seizoensgebonden constellaties heetten de Draak, de 
Schildpad, de Tijger en de Vogel. Het centrale gebied met de Poolster en de altijd zichtbare sterren werd het 
Paarse Paleis genoemd.  
 
Toen men steeds beter ging observeren, werden de vier seizoensgebonden gebieden verdeeld in elk zeven 
delen, die de 28 Maanhuizen werden genoemd. Reden: de Maan was bijna elke nacht in een ander “huis” te 
zien tot ze alle vier de constellaties had doorlopen, en vervolgens legde ze het pad opnieuw af. Dit pad, onze 
zodiak, werd het Gele Pad genoemd. De Zon, Maan en de vijf planeten volgden dit, maar kwamen nooit in het 
Paarse Paleis.  
 
De Chinese maanmaand begint met nieuwe maan. Dat is tevens het begin van het eerste maanhuis. In oude 
tijden werkte men vanaf de positie van de volle maan. Die kun je exact bepalen: als de Zon onder gaat, komt 
de Maan op. Dan  stel je vast in welk maanhuis de Maan staat. Van daar af tel je terug en vervolgens vooruit 
naar waar de maanmaand begint c.q. eindigt.  
De maanhuizen worden ingetekend op een formulier, waarna de exacte plaats van vaste sterren en planeten 
kan worden genoteerd. Deze manier van positie bepalen blijkt heel nauwkeurig. 
 
Tegenwoordig kun je de ephemeris gebruiken om de maanmaanden bepalen. Vervolgens definieer je de 
maanhuizen en stel je vast in welke graad van een maanhuis de hemellichamen staan.  
Ik vertel dit hier even kort door de bocht, maar het is nog een hele klus. In de cursus die ik aan het schrijven 
ben, wordt het proces stap voor stap behandeld. Moeilijk is het niet, maar wel een gedoe. Jean Cremers is 
bereid een module Chinese Astrologie aan Planetdance toe te voegen, uiteraard op voorwaarde dat ik 
daarvoor de nodige gegevens lever. Dat geeft me een extra stimulans voor de laatste loodjes. 



De vier pilaren van het lot

De vier pilaren bestonden al eeuwen voordat de 
dierentekens hun intrede deden in China. Basis van de 
Chinese horoscoop: worden als eerste berekend, vóór 
de Maanhuizen en wat daarbij hoort. Vandaag beperk 
ik me tot de vier pilaren.

Ze worden gevormd door de vier tijdseenheden 
JAAR, MAAND, DAG en UUR. 
Aan elk van de vier worden twee waarden toegekend, 
een TAK (dierentekens) en een STAM (elementen). 

De resultaten die uit deze acht posities voortvloeien, 
vullen de vier pilaren van het lot en vormen de basis 
voor duiding en verdere berekening van de Chinese 
horoscoop.



De 5 planeten      De 5 elementen

Elementen westerse astrologie: 
bouwstenen materie
Elementen Chinese astrologie: 
steeds veranderende 
toestanden-van-zijn

Hout: Oost, Lente, Groen, Jupiter
Vuur: Zuid, Zomer, Rood, Mars
Metaal: West, Herfst, Wit, Venus
Water: Noord, Winter, Zwart,

Mercurius
Aarde: Midden, Geel, Saturnus



 
 

De vier pilaren van het lot 

De tijdseenheden jaar, uur, maand en dag vormen de vier pilaren van het lot. Ze zijn hier genoemd in volgorde 
van belangrijkheid. Aan elke tijdseenheid is een tak (een van de 12 dieren) en een stam (element) verbonden. 
Verreweg de meeste literatuur, zowel in boeken als op internet, beperkt zich tot bepalen en duiden van de 
jaartak en de jaarstam. Vaak volgt dan nog een serie recepten voor het mengen van je Chinese en je westerse 
teken. 
 
 

Planeten en elementen 

Karakteristieken van de elementen die wij ook kennen (vuur, aarde en water) lijken veel op die van ons, maar 
tegen sommige planeten werd toch wat anders aangekeken. 

Opmerkelijk is dat de Chinezen Venus als een koude kracht zien. 
De karakteristieken van Mars (al heel oud) zijn vergelijkbaar met die van ons. 
Jupiter geldt als een goede kracht. De planeet staat voor groei, vruchtbaarheid, liefde e.d. 
Mercurius hoort bij het element water omdat hij zo snel is. 
Saturnus hoort bij aarde.  
Er zijn geen malefics: het kwaad zit hem niet in één planeet, maar in een combinatie van factoren. 
 
Hout:  Onbaatzuchtig, zorgzaam. Sterk en flexibel. Stabiel, praktisch, soms wat te passief. 
Vuur:   Energiek, avontuurlijk, ongeduldig, agressief, charismatisch. Enthousiast, creatief, impulsief. 
Aarde:  Stabiel, praktisch, logisch, loyaal, eerlijk, koppig, gereserveerd. 
Metaal:  Moedig, ambitieus (baalt ervan niet perfect te zijn), onafhankelijk, koppig, onredelijk, verbreekt 

banden makkelijk. 
Water:  Diep, angstig. Empathisch, diplomatiek, goede observator, zacht maar sterk. 
 
 

 



 
 

 
 

 
Elementen, twee cycli 
 
 
De ronde cyclus is positief:  

Hout is de basis voor vuur. 
Vuur levert as, die wordt opgenomen door de aarde. 
De aarde bevat metaal. 
Gesmolten metaal wordt vloeibaar als water. 
Water is de levensbron voor hout. 
 

De “stercyclus” is negatief: 

Hout put aarde uit.  
Aarde vervuilt water. 
Water blust vuur.  
Vuur smelt metaal.  
Metaal kapt hout. 
 

  



En dan komen de tekens

Reizende Boeddhistische monniken 
komen met de bekende tekens 
naar China in de 6e eeuw nC.
Van daaruit verspreiden ze zich 
over Japan, Mongolië,  Vietnam, 
Cambodja, Thailand.

De namen en de volgorde

De symbolen

Rat

Os

Tijger

Haas

Draak

Slang

Paard

Schaap

Aap

Haan

Hond

Zwijn



 
 

 

En dan komen de tekens 

 
Links verticaal zie je het Tao-symbool en daaronder de dierennamen. Het zijn gekalligrafeerde tekens voor 
het dier Rat (…) Zwijn. 
Ook in de stenen cirkel rechts staan de tekens voor Rat (…) Zwijn, maar hier gaat het om de astrologische 
tekens en niet om de fysieke dieren. In professionele horoscopen worden deze tekens gebruikt, de 
kalligrafieën zijn populair als tattoo en zien er mooi uit als illustratie in een boek en op een website. 
 
De diverse landen in het verspreidingsgebied van de Chinese astrologie gebruiken nog weleens verschillende 
dierennamen. Ik houd me nog steeds aan de namen uit mijn eerste boek, dat van Roger Elliot, want daar ben 
ik aan gewend. Die heeft het over Os, Haas, Schaap en Zwijn. 
 
Heel soms vind je Muis i.p.v. Rat. 
Os is nog steeds gebruikelijk, maar ook Buffel, en een enkele keer Stier en Koe.  
De Chinezen hadden één teken voor Konijn en Haas, dus het ligt aan de vertaler wat het wordt. Tegenwoordig 
zie je meestal Konijn.  
Schaap of Geit werden vroeger ook door elkaar gehaald, tegenwoordig wordt meestal Geit gebruikt, en het 
beeldje op de foto is ook duidelijk een Geit. Het grappige is dat in de eerste legende over de volgorde van de 
dieren duidelijk een Geit wordt bedoeld, in de tweede zonder meer een Schaap, zie volgende pagina. In 
Vietnam heet dit teken Kat.  
Zwijn is de Japanse benaming voor het Varken, maar wordt ook nog regelmatig gebruikt door de meer 
beleefde astroloog. Overigens waren het varken en de rat in China geliefde dieren.  
 
  



 
 

 

Volgorde van de dierentekens 

 
 

Een bijeenkomst bij Boeddha   

Volgens de legende riep Boeddha de dieren op voor een bijeenkomst: ze zouden elk een jaar toegewezen 
krijgen. De Rat was in het oor van de Os gaan zitten en toen ze in het paleis aankwamen, sprong hij eruit, 
vóór de Os. Dus de Rat kwam op plaats 1 en de Os op 2. Zo is er een verhaal voor ieder dier. Bijna allemaal 
moesten ze onderweg mensen of dieren redden. Het mooiste vind ik dat van de Geit, die een grote en woeste 
rivier moest oversteken. Het was een worsteling die haar bijna het leven kostte, maar ze hield vol en was er 
net na het Paard. In het karakter van de Geit is dit verwerkt: het teken geeft de geborene doorzettings-
vermogen. Het Varken daarentegen had zich gewoon verslapen en kwam dus op de laatste plaats.(Interessant 
cultureel gegeven: als enige van de gedomesticeerde dieren heeft het maar één reden om te leven, nl. 
gegeten worden. Daarom is het dier onrein: het is onethisch om een levend schepsel alleen maar te houden 
om het op te eten. Gelezen in: Harry Kemelman, “Conversations with rabbi Small”.) 
 
Dier en tijd 

Ratten zijn ’s nachts actief, dus met hen begint de nieuwe dag. De Os moet aan het werk in de tweede 
maand. Dan komt het begin van het nieuwe jaar, en dat moet worden aangevoerd door de koninklijke Tijger. 
Het Konijn huppelt door het gras zodra de zon opkomt, en hoort dus bij zonsopgang en de lente. Draak en 
Slang zijn twee constellaties die in dat jaargetijde zichtbaar zijn. Als de zon (de Grote Yang) op zijn hoogst 
staat, komt het Paard, vurig en mannelijk, aan bod, en dan het Schaap, Yin bij uitstek met alleen vrouwtjes 
in de kudde. De dag begint ten einde te lopen, maar de zeer actieve Aap heeft nog energie genoeg om de 
laatste taken van de dag af te maken. Met zonsondergang gaan de Haan en de kippen op stok. Er wordt 
afgesloten voor de nacht, en de Hond moet waken. En als iedereen in bed ligt, hoor je het Varkensachtige 
geknor van de slapende familie. 
 



12 takken en 10 stammen

In de klassieke Chinese astrologie waren de 12 takken
abstracte begrippen, die werden gebruikt om combinaties 
te vinden met de 10 stammen. Er zijn 60 unieke 
combinaties mogelijk, vandaar dat voor elk van de vier 
pilaren wordt gewerkt met cycli van 60.

In de 6e eeuw na C kwamen de 12 tekens in omloop. Op 
den duur werden deze geïntegreerd in het systeem, en 
vormden ze de takken.

Daarnaast werkte men met 10 stammen. Ze zijn 
gebaseerd op de oude 10-daagse Chinese week. Ze 
hebben namen en een teken. 



60-jarencyclus 77, 4 feb 24-1 feb 84
jaar, teken, element, principe

volgnr. in cyclus

start nieuw jaar
jr/mnd/dag

element

Tabel 1



Teken/Tak en element: tabel 2

Het element typeert alleen het teken. Het hoort 
bij de interpretatie ervan. Het staat los van de 
elementen die bij de tijdseenheden horen. 
Bijvoorbeeld:

Tak Teken Element

I Rat Water yang

II *Os Aarde yin

III Tijger Hout yang

IV Haas Hout yin

V *Draak Aarde yang

VI Slang Vuur yin

VII Paard Vuur yang

VIII *Schaap Aarde yin

IX Aap Metaal yang

X Haan Metaal yin

XI *Hond Aarde yang

XII Zwijn Water yin

Een Paard uit een waterjaar is anders dan een 
Paard uit een houtjaar, maar de basis van het 
karakter blijft vuur. 

Tabel 2: Elk teken (elke tak) heeft een eigen 
element en principe (yang of yin). 

Het principe van een tijdseenheid is altijd gelijk 
aan dat van het teken. Bijvoorbeeld:
Elk jaar van de Os is een Yin-jaar. Volgende 
week op 12 februari begint het jaar van de Os. 
Nu zitten we nog in een Yang-jaar.



Tak      Teken Maand

I Rat 7 december

II Os 6 januari

III Tijger 4 februari

IV Haas 6 maart

V Draak 5 april

VI Slang 6 mei

VII Paard 6 juni

VIII Schaap 8 juli

IX Aap 8 augustus

X Haan 8 september

XI Hond 9 oktober

XII Zwijn 8 november

Uurteken/tak: tabel 3 Maandteken/
tak: tabel 4

Tabel 3: Het geboorte-uur bepalen 
was in oude tijden lastig, dus de 
indeling was (en is nog) vrij grof.

Tabel 3 en 4: De 
tekens vinden voor 
uur en maand is 
eenvoudig, voor de 
dag wat lastiger.
Maar om het ele-
ment van deze 3 
te bepalen heb je 
tabellen nodig. Zie 
verderop.



 
 

 
Bepalen van het geboortemoment 
 
Nog in de 17e eeuw moest Morin de Villefranche achter een gordijn aanwezig zijn bij de geboorte van Lodewijk 
XIV met zijn astrolabium. Dan kon hij ter plekke de hoogte bepalen van zichtbare hemellichamen voor het 
vaststellen van het geboortemoment.  
 
De Chinezen deden dit als volgt: op het moment dat het kind geboren was, stak men een wierookstokje aan. 
Men liet dat branden tot zonsondergang (daggeboorte) of tot zonsopgang (nachtgeboorte). Het stokje werd 
meegenomen naar de astroloog, die aan de lengte kon zien hoe lang het stokje had gebrand, en aan de hand 
daarvan het geboortetijdstip vaststelde. (N.B.: een Chinees “uur” is twee klokuren lang.) 
 
Er worden proeven gedaan met het verfijnen van de tijdseenheid uur, ook weer volgens de cyclus van 60. Zelf 
ben ik ermee bezig voor mijn tweelingenonderzoek. Hiervoor verdeel ik het uur in 60 eenheden van 2 
minuten. 
 
Nota bene: 

Het jaardier is het belangrijkst in de duiding. Het staat voor hoe je je toont aan de wereld, wat in de 
westerse astrologie de betekenis is van de ascendant. Het uurdier is juist dat wat je verborgen houdt.  
 

  



12 takken: duiding
Wanneer je weet welke dieren of takken horen bij een 
jaar, uur, dag en maand, kun je een begin maken met de 
duiding:

Hoe is de verdeling van elementen en yang/yin? 
Welke tekens spelen een rol?

Hierbij gelden de volgende basisprincipes:

Jaardier: hoe doe je je voor tegenover de wereld?
Uurdier: je verborgen zelf, je relatie met kinderen.
Maanddier: relatie met gezagsdragers.
Dagdier: relatie met generatiegenoten.



Onharmonisch: opposities,
zes jaar verschil

Harmonisch: driehoeken, 
vier jaar verschil

Relaties

vuur

aarde

aarde

aarde

aarde



 
 

De dieren en hun relaties 

Opposities (6 jaar verschil): net als bij ons niet harmonisch, driehoeken (4 jaar verschil):  harmonisch. 
Vierkanten (3 jaar verschil) worden meestal ook als minder gunstig beschouwd, met als belangrijke 
uitzondering de Tijger en het Zwijn, die geweldig met elkaar zouden kunnen opschieten. Over de verdere 
afstanden (1, 2 en 5 jaar) schrijft iedereen wat anders.  
Er worden nog weleens vergelijkingen getrokken tussen de Chinese en de westerse zodiak. M.i. is dit onzin, 
want de basis van de psychologie van de tekens is totaal anders. De Os lijkt inderdaad op onze Stier, maar 
daar houdt het ook wel mee op. Het karakter van de Tijger lijkt in niets op dat van de Leeuw, terwijl ze 
beiden tot de katachtigen behoren. De overige dieren hebben niets met de westerse dierenriemtekens te 
maken.  
 
Opmerkelijk: 

• Twee tekens van hetzelfde element kunnen meestal helemaal niet met elkaar overweg (volgens de 
bronnen, in het echt ligt dat – net als bij ons – vaak toch wat genuanceerder).  

• Eigenschappen als rationeel en emotioneel komen niet voor. Wel zijn er tekens/elementen die zachtaardig 
zijn, maar dat is wat anders. Er is geen (groep) rationalisten, zoals bij ons de luchttekens, en ook geen 
(groep) gevoelsmensen, zoals bij ons de watertekens. De indeling van de eigenschappen is niet 
systematisch. 

• Verder is het intrinsieke element van een teken veel minder belangrijk voor iemands aard en aanleg dan 
het element van een bepaald jaar (uur, maand, dag). Wel vind je eigenschappen die aan bv. het element 
metaal worden toegeschreven, terug in de beschrijving van de Aap en de Haan. 
 

Voor mijzelf was het destijds heel leerzaam te ontdekken dat ik een Vuurzwijn ben en me inderdaad zo aan 
de buitenwereld toon, maar dat mijn uurdier de Waterslang is, die in tegenstelling tot het Zwijn allerlei 
geheimen heeft. Die duiding wijkt af van mijn westerse horoscoop, maar is wel juist. 
(Er zijn diverse filmpjes op You Tube te zien van varkens die slangen nuttigen, zoek op “Pigs eating snakes”. 
Er is dus een natuurlijke basis voor de “vijandschap” tussen deze twee dieren in de Chinese astrologie.)  



 
 

 
De tekens in kreten 
 

 

 
 
 
 
 

 
Rat:   slim, charmant, leergierig, maar ook gierig 
Os:    betrouwbaar, hard werkend, geduldig, maar ook zeer koppig 
Tijger:  moedig, gepassioneerd, maar ook zeer dominant 
Haas:   aardig, empathisch, maar ook arrogant (in stilte) 
Draak:  nergens bang voor,  serieus in werk, maar ook bindingsangst 
Slang:  verlegen, scherpzinnig, maar ook stiekem 
Paard:  zelfredzaam, energiek, maar ook kort lontje 
Schaap:  doorzetter, vriendelijk, goede luisteraar, maar ook zeer pessimistisch 
Aap:   levendig, slim, druk, maar ook weinig empathisch 
Haan:   opmerkzaam, ijverig, praktisch, maar ook irritant kritisch 
Hond:  loyaal, vergevingsgezind, maar ook vooringenomen 
Zwijn:  slim, humor, recht door zee, maar ook dwars en licht snobistisch. 



10 stammen

De 12 takken en 10 stammen vormen de basis van de 
cycli van 60. Het systeem is logisch en door de eeuwen 
heen nauwkeurig bijgehouden door de hofastrologen. 
Daardoor kunnen ook westerse historici gebeurtenissen 
goed dateren.

Op sommige websites worden de chinese stamnamen 
gebruikt, de namen van de tien dagen die China vroeger 
kende. In deze presentatie gebruik ik de westerse 
notering in arabische cijfers. 

Hierna laat ik zien hoe je de jaarstam bepaalt, want dat 
kan snel.



Stam     Element

1 hout yang

2 hout yin

3 vuur yang

4 vuur yin

5 aarde yang

6 aarde yin

7 metaal yang

8 metaal yin

9 water yang

10 water yin

Tabel 6:
Bij elk van de
10 stammen
hoort een  
element en een 
principe (yang 
of yin). Ze 
worden 
genoteerd in 
arabische
cijfers. 

Stam en element:
tabel 6

Jaar en element:
tabel 5

Even
Yang

Element
Oneven

Yin

0 metaal 1

2 water 3

4 hout 5

6 vuur 7

8 aarde 9La
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Bepaal jaarstam, voorbeeld:
Laatste cijfer jaar: 1931    1
Zie tabel 5 voor element en principe: 
metaal yin
Zoek in tabel 6 metaal yin: stam = 8

Bepalen jaarstam met tabel 5 & 6



Takken en stammen: uur, maand, dag

Wil je dit weten, gebruik dan een 4Pcalculator. Een goed en ook 
nog gratis exemplaar is te vinden op 
https://www.fourpillars.net/online4p.php. 
Gebruik wijst zich vanzelf, alleen bij kolom 5 past een 
toelichting: deze berekent je LevensPad, vandaar LP. 
• Kies een periode (LP 1-10).
• LP 1 loopt van 9-19 jaar, LP 2 van 19-29, etc.. 
• Klik op “calculate” voor de gegevens.

Uit de tabellen 1, 3 & 4 kun je de jaar, uur- en maandtak aflezen, 
m.a.w. zien wat je jaar-, uur- en maanddieren zijn. De stam 
bepalen is lastiger. Wat de dag betreft, hier is ook het bepalen van 
de tak al vrij gecompliceerd, niet omdat het moeilijk is, maar omdat 
je steeds lijsten van 60 mogelijkheden moet maken of nogal duistere 
tabellen moet raadplegen. Dat is meer iets voor de computer.

https://www.fourpillars.net/online4p.php


Wat biedt een Chinese horoscoop?
Analyse van de vier zuilen (takken en stammen) levert informatie 
over karakter en aanleg e.d., maar ook over je levensloop. Uit de 
gegevens kunnen verwachtingen worden afgeleid voor perioden van 
10 jaar, te beginnen bij 9-19 jaar. 

Verder kan worden bekeken hoe de 5 elementen een leven 
beïnvloeden in de kindertijd, puberteit, volwassenheid, rijpheid en na 
het pensioen.

Veel uitspraken zijn concreet genoeg om voor onderzoek in 
aanmerking te komen. Bovendien is het eenvoudig grote groepen 
mensen te onderzoeken: aan de geboortedatum heb je voldoende. Je 
moet wel het begin van het jaar bepalen (2e nieuwe maan na 
winterzonnewende).

Daarnaast worden ook “echte” voorspellingen gedaan, en relatie-
horoscopen gemaakt.



Een Chinese horoscoop

De figuur hiernaast is een horoscoop-
formulier uit het werkboek van Derek 
Walters. Het is ontleend aan een 14e-
eeuws Chinees astrologisch werk.
Er hoort een invulinstructie bij waar ik 
hier een deel van laat zien. 

Naam vrager 8 gegevens
van de 4
pilaren 

Exacte posities
sterren en
planeten 

Exacte posities
maanhuizen 

Plaats en datum,
uur in WPT



Bronnen voor een snelle indruk
https://www.astrologie.ws/chinast.htm:
Dit onderdeel op de website van Joyce Hoen kwam ik vlak voor deze presentatie tegen. Ook zij vraagt 
zich af waarom dit systeem astrologie heet, maar heeft zich daar verder niet in verdiept. Ik vind haar 
karakteristieken van de tekens heel aardig. Echter, haar vergelijkingen met de westerse tekens kloppen 
niet, alleen al omdat de psychologische basis totaal verschillend is. Het is zoiets als appels met peren 
vergelijken.

https://www.catharinaweb.nl/chinese-astrologie/index.htm:
Veel informatie, maar de berekening van je “maandier” is niet correct. De korte karakteristieken van 
de tekens zijn wel handig, maar de uitgewerkte beschrijvingen vind ik niet goed.

https://chinesenewyear.net/zodiac/rat/:
Uitgebreide beschrijvingen per teken. Kies je dier via de horizontale balk bovenin. Deze link leidt naar 
de Rat.

https://www.fourpillars.net/online4p.php:
Gratis online 4P calculator. 

https://www.onmarkproductions.com/html/12-zodiac.shtml: 
Interessante website. Gaat over Japanse astrologie, maar die is ongeveer gelijk aan de Chinese, zeker 
waar het stammen en takken betreft. 

https://www.astrologie.ws/chinast.htm
https://www.catharinaweb.nl/chinese-astrologie/index.htm
https://chinesenewyear.net/zodiac/rat/
https://www.fourpillars.net/online4p.php
https://www.onmarkproductions.com/html/12-zodiac.shtml
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