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Geoastrologie
OpenHuis-lezing door Vera Verhagen op 6 oktober 2012
Samenvatting Hans van Oosterhout.
In de geo-astrologie wordt de horoscoop over de aarde geprojecteerd. Er zijn drie manieren waarop dat
wordt gedaan:
•

De astrologische windroos

•

Astro*Carto*Grafie

•

Het geodetisch equivalent

De astrologische windroos
In de gangbare astrologie worden de planeetstanden in bv. een radix gegeven als ecliptische lengte. Om
dat de planeten doorgaans niet precies op de ecliptica staan -ze hebben behalve een lengte ook een
breedte- worden hun posities op de ecliptica geprojecteerd. Het is ook mogelijk om ze te projecteren op
de horizon. Dat levert de geografische richting op waarin de planeet zichtbaar is vanuit de plaats

Fig. 1

waarvoor de horoscoop is gemaakt. Fig. 1 geeft schematisch aan hoe dit in zijn werk gaat. Vanwege het

NVWOA Nieuwsbrief 2013-1.odt

1 /9

vele rekenwerk dat ermee gepaard gaat kon deze procedure pas op grote schaal worden toegepast toen
er programmatuur voor beschikbaar kwam. Een voorbeeld is
het programma "Solar Maps", waarmee de kaarten in dit artikel
zijn gemaakt. (Terwille van de duidelijkheid zijn die overigens
omgezet naar zwart-wit.) Essentieel is hierbij, dat ook de
breedte van de planeten, hun afstand van de ecliptica in
rekening wordt gebracht, omdat die mede bepalend is voor de
volgorde waarin de planeten aan de horizon zichtbaar zijn.
Het resultaat, de astrologische windroos, is te zien in fig. 2. In
tegenstelling tot de horoscoop, waar het zuiden bovenaan ligt,
ligt hier het noorden bovenaan, net als op een gewone
landkaart. En met een landkaart gebruik je de windroos ook.
Je legt hem op de kaart met het midden op de plek waar het
om gaat. De lijn die bij een planeet hoort geeft de richting aan
waarin die planeet op het moment van jouw geboorte zichtbaar

Fig. 2

was. Dat is ook de richting waarin je, volgens de theorie van de astrologische windroos, geneigd bent die
planeetinhoud te projecteren en de realisatie ervan te zoeken. Het wordt samengevat in de vraag: "wat
heb ik in die richting te zoeken?"
Je kunt dat in je heel directe omgeving doen, bijvoorbeeld op de
plattegrond van je huis, zoals in fig. 3.
Uiteraard moet je de kaart oriënteren, d.w.z. in de juiste
richting leggen. Als je daar een kompas bij wilt gebruiken moet
je wel rekening houden met het verschil tussen het
magnetische noorden. Het kompas geeft de richting aan van
het magnetisch noorden, en die wijkt af van de richting van het
ware noorden waarvoor de windroos wordt berekend.
Als planeten dicht bij elkaar staan in de radix, dan liggen ook
hun lijnen dicht bij elkaar. Dan gaat, net als bij een conjunctie
van planeten, de orb een rol spelen. Die orb speelt altijd een rol
maar als er een andere planeet in die orb ligt is deze dichterbij
waardoor die veel sterker werkt. Die kan in de orde van 10° à
15° liggen. Dat is erg groot in vergeleken met wat gangbaar is.
De meningen verschillen en dit is dan ook een potentieel
onderwerp van onderzoek.
Die windrooslijnen zijn overigens grootcirkels die rondom de
aarde lopen. Geprojecteerd op de wereldkaart levert dat de
lijnen zoals in fig. 4 op.
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Fig. 3

Fig. 4
Als concreet voorbeeld in fig. 5 de windroos van Frédéric Chopin, gecentreerd op zijn geboorteplaats
Warschau en weergegeven voor Europa. We zien dat zijn Zon- en zijn Venuslijn vanuit Warschau over
Parijs lopen. Zoals bekend verhuisde Chopin naar Parijs waar zijn hij grote successen beleefde en zijn
relatie met de schrijfster George Sand.

Fig. 2

Fig. 5
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Relocatie
Een methode die, met name in de VS, vaak wordt gebruikt als iemand verhuist, is relocatie. De windroos
wordt dan berekend voor de geboortedatum, maar met de nieuwe woonplaats als centrum. Vera is van
mening dat deze methode niet werkt. Ze wijst erop dat in de 'Parijs-windroos' van Chopin niet zo veel
bijzonders te zien is. Engeland, waar hij na het stuklopen van de relatie met George Sand verbleef en
ziek werd is er niet in terug te vinden. Zie het linkerplaatje van fig. 6. In Chopin's 'werkelijke' windroos
vanuit Parijs, berekend dus voor de datum en tijd waarop hij daar ging wonen. Verschuiven we de
oorspronkelijke windroos naar zijn nieuwe verblijfplaats Parijs, dan speelt Engeland wel een rol wel
zichtbaar. Zie hiervoor fig. 6 rechts. De Saturnuslijn loopt nu over Engeland en Schotland, vrij dicht langs
Londen en Edinburgh, waar hij gedurende deze zware periode concerten gaf. De vraag of relocatie werkt

Fig. 6

Fig. 6
is een potentieel onderwerp van onderzoek.
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Fig. 7

Astro*Carto*Grafie
Voor iedere planeet die in een radix voorkomt kan worden berekend op welke plaats op aarde deze een
significante plaats in de radix zou hebben gehad, op een hoekpunt bijvoorbeeld, als de geboorte dáár had
plaatsgevonden. De astrocartografie berekent die plaatsen. Door alle punten voor een bepaalde planeet
te verbinden ontstaan lijnen over de aarde zoals te zien in fig. 7. Volgens de astrocartografie liggen op
die lijnende plaatsen waar je die planeet het beste tot uiting kunt brengen in de werkelijke wereld. De
verticale lijnen geven aan waar planeten op MC of IC staat, de gekromde lijnen waar ze op Asc of Desc
staan. Hoe dat realiseren het beste gaat hangt uiteraard samen met de betekenis van de hoekpunten
zoals we die kennen: maatschappelijke vooruitgang (MC), handelen (Asc), wat je verwacht van anderen
(Dsc), hoe je je op die plek thuis voelt (IC).Overigens kan wat er op die plaatsen te realiseren valt nogal
afwijken van iemands eigen ideëen en verwachtingen daarover. Loopt bijvoorbeeld je Venuslijn over een
plek loopt dan vindt je het belangrijk dat het daar mooi is of dat de mensen er aardig zijn. Die plek kan
echter in het geheel niet aan jouw normen voor schoonheid blijken te beantwoorden en dan ervaar je die
plek juist als onaangenaam.
Het geodetisch equivalent
Het geodetisch equivalent berust op het projecteren van de zodiak op de evenaar van de aarde. Het punt
0° Ram wordt, een tikkeltje arbitrair, gelijkgesteld aan de meridiaan van Greenwich, de tekens volgen
elkaar op in oostelijke richting. Voor iedere plaats op aarde wordt dan het MC gelijkgesteld aan de
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geografische en dus ook de zodiakale lengte. De bijbehorende Ascendant en desgewenst de huiscuspen
voor die plaats worden op de gangbare manier bepaald. Het resultaat is een wereldkaart waarop de
zones voor de verschillende MC- en Ascendanttekens te zien zijn. De combinatie van die twee
weerspiegelt het karakter van zo'n gebied. De plaats waar jouw planeten terechtkomen in de horoscoop
van die plek vallen zegt iets over de manier waarop je dat gebied ervaart en contact hebt zijn bewoners.
Als voorbeeld: Nederland ligt in de zone met MC Ram en Ascendant Leeuw. Indonesië ligt, met een groot
deel van Oost Azië in de zone met MC Kreeft en Ascendant Weegschaal, een totaal ander karakter. Het
zou, met dit voorbeeld in gedachten, interessant zijn om onderzoek te doen zijn naar de perceptie die de
bevolking van gekoloniseerde gebieden had van hun koloniale heersers.

Fig. 8
Voor wie het allemaal wat uitgebreider na wil lezen is er bij Vera een Reader Geoastrologie te verkrijgen.
Voor contactgegevens zie www.astrovera.nl

terug naar inhoudsopgave

NVWOA Nieuwsbrief 2013-1.odt

6 /9

Hé…!

Rubriek over gebeurtenissen die tot onderzoek inspireren
Concrete en eenduidige gebeurtenissen die min of meer gelijktijdig optreden
met één of meer transits. De redactie van de Nieuwsbrief ziet graag uw
bijdragen tegemoet.

Carriëreswitch
In de NRC van 26-01-2013 kunnen we in een interview met ambassadrice Leoni Ceulenaere, geboren
07-06-1952 onder meer het volgende lezen:
"Het kwartje viel bij mij in januari 1986. Ik was ontevreden met mijn baan en huwelijk ik hoorde op de
radio hoe het ruimteveer Challenger ontplofte (28-01-86). Ik had me vereenzelvigd met de lerares aan
boord. Toen dacht ik: er is er maar één die ervoor kan zorgen voor verandering en dat ben jij. Ik heb in
no time rechten gestudeerd en sindsdien elke kans gegrepen die langskwam. Ik hou van spanning, van
pionieren van zoeken naar mogelijkheden. Ik offer mijn privé-leven niet op maar ik bén mijn werk en dat
voelt goed."
De beschrijving die ze geeft lijkt te corresponderen met de symbolische betekenis van Uranus, een
plotselinge vernieuwing, inzicht, 'explosie', een breuk met het oude, dat in het algemeen gesymboliseerd
wordt door Saturnus. En ze lijkt ook te corresponderen met de Zon. Ze voelt zich in haar hart geraakt,
beseft wat ze echt wil, én slaagt erin het duurzaam vorm te geven. Zijn deze betekenissen in de transits
van dat moment terug te vinden?
Fig 1 toont de radix, berekend voor 12 uur 's-middags omdat geen geboortetijd beschikbaar is. Er zijn
dus geen aspecten met Maan, Ascendant of MC te berekenen.
Zon 16.37 GE
(Maan 6.22 SA)
Mercurius 14.35 GE
Venus 11.51 GE
Mars 1.12 SC
Jupiter 09.04 TA
Saturnus 08.12 LI
Uranus 12.30 CN
Neptunus 19.04 LI
Pluto 19.24 LE
Node 23.55 AQ
In haar radix zien we een configuratie:
Uranus vierkant Saturnus (orb ruim 4
graden), symbolisch uitdrukkend de
botsing tussen de aanwezige structuur
en de kracht van vernieuwing en
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Fig. 1

grensverlegging. De kracht van Uranus wordt nog versterkt door het sextiel met Jupiter, (orb 3.5 graad):
verlangen naar een situatie van vrijheid en perspectiefverruiming op een eigen individuele wijze. Wordt
dat vierkant Uranus-Saturnus op 28-01-1986 bij de explosie van de Challenger transitair geraakt?
Antwoord: nee, zo simpel is het niet.
De belangrijkste transits op 28-01-1986 :
-

Jupiter staat op op 24.20 AQ conjunct de Node (orb: 0.5 graad). De betekenis van mijn leven wordt

begunstigd.
-

Saturnus staat op 7.39 SA, sextiel Saturnus ( orb 0.40 graad), en raakt de radix Saturnus in 1986

driemaal, de eerste keer 5 februari, de laatste keer in november. Symbolisch: vormgever van een nieuwe
structuur en wel, gezien het sextiel, op harmonieuze wijze.
-

Uranus staat op 28-01-1986 op 20.57 SA. Uranus bewoog zich vanaf 23 december 1985 tot medio

oktober 1986 over het zeer nauwe Pluto-Neptunus sextiel (orb 0.20 graad), het meest nauwe aspect in
de radix. Hij maakt driemaal een sextiel met Neptunus en een driehoek met Pluto.
In de radix staan Neptunus, zowel als Pluto in een sterk aspect met de Zon: resp. driehoek (orb: 2.5
graad) en sextiel (orb 3.0 graad). Deze aspecten behoren tot de sterkste van de radix wanneer we naar
de orb kijken.
-

In jan 1985 tot medio november 1985 stond Uranus opposiet Zon

-

In jan 1987 gaat Uranus sextiel Node. Interessant is dat hier kennelijk een externe symbolische

aanleiding fungeert als trigger.
-

Neptunus 4.33 CA, geen transitaire verbindingen.

-

Pluto 7.19 SC, geen transitaire verbindingen.

Uiteraard is het niet onmogelijk dat ook de Ascendant of Maan nog door een van de langzame planeten
worden geraakt, maar door de onbekende geboortetijd is dat niet na te gaan.
Conclusie: we vinden geen simpel verband met een transit over het vierkant Saturnus-Uranus of het
sextiel Jupiter-Uranus. Wel komen de betekenisvolle transits op deze dag juist van dit drietal: Jupiter,
Saturnus en Uranus, waarbij via de transitaspecten van Uranus met Neptunus en Pluto ook de Zon sterk
aangedaan wordt. De transits van Uranus zijn in deze periode gedurende een aantal jaren jaren heel
sterk. Vanaf januari 1985 achtereenvolgens: oppositie Zon, sextiel Neptunus, driehoek Pluto, sextiel
Node.
Deze situatie maakt duidelijk dat mogelijk betekenisvolle verbanden in een horoscoop via verschillende,
symbolisch kloppende, wegen kunnen gaan. Het is zijn dit soort variaties die onderzoek zo moeilijk
maken.
Opmerkelijk is bovendien: We noemden in het begin Saturnus als symbool van de bestaande structuur
die door Uranus kan worden doorbroken. Maar hier is Saturnus even zo goed de vormer van de duurzame
nieuwe structuur na de doorbraak.

terug naar inhoudsopgave
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In de Nieuwsbrief wordt in de tabellen het onderstaande internationale systeem van afkortingen gebruikt.
Het internationale systeem van afkortingen
SO Zon

AR Ram

AS Ascendant

MO Maan

TA Stier

DS Descendant

ME Mercurius

GE Tweelingen

MC Medium Coeli

VE Venus

CN Kreeft

MA Mars

LE Leeuw

RA Rechte klimming

VI Maagd

OA Schuine klimming

JU Jupiter
SA Saturnus

LI Weegschaal

IC Imum Coeli

EP Oostpunt

UR Uranus

SC Schorpioen

VX Vertex

NE Neptunus

SG Boogschutter

AV Antivertex

PL Pluto
NN Noordelijke Maansknoop
SN Zuidelijke Maansknoop

CP Steenbok

PF Gelukspunt

AQ Waterman

AX 'Solar apex'

PI Vissen

GC Galactisch centrum

De NVWOA Nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Wetenschappelijk
Onderzoek naar de Astrologie.
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