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Agenda
• 5 Maart 2022: Algemene Leden Vergadering, via Zoom – Update 

onderzoek naar explosies Frank Vernooij.

• 2 April 2022: Update onderzoek naar zelfdodingen Vivian Muller.

• 7 Mei 2022: nog niet bekend.

De bijeenkomsten beginnen steeds om 13:30 uur.
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Een interactief astrolabium      

Het astrolabium is een astronomisch instrument waarmee je de posities van 
vaste sterren, de horizon en soms ook huizen kunt bepalen. Deze instrumenten 
kun je, met enige moeite, zelf bouwen. Op het Internet vind je hier 
handleidingen voor. Maar veel handiger is het gebruik van een interactief 
astrolabium. Dank zij een tip van Marij Norden weten we nu dat er een 
uitstekend digitaal astrolabium op Internet bestaat, en wel op de site van Alex 
Boxer, schrijver van A Scheme of Heaven. Dit astrolabium is niet alleen volledig 
interactief maar biedt ook meer mogelijkheden dan een echt astrolabium. 

Via het adres http://alexboxer.com/astrolabe kom je op de web-pagina met dit 
astrolabium.
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Je kunt heel veel instellen: zodiac en equator wel of niet tonen, huis cuspen vol-
gens Campanus. Je kunt de ‘rete’, een decoratieve weergave van verschillende 
vaste sterren, aanzetten. Je kunt zelfs de actuele planeetstanden weergeven; dat
is iets dat je niet lukt met een ‘echt’ astrolabium.

Het astrolabium kun je ook dynamisch gebruiken: je kunt de tijd vooruit laten lo-
pen en het astrolabium past zich daar automatisch op aan.

In de onderstaande afbeelding zie je het astrolabium met de meeste instellingen 
aangezet.
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Ronden van de Noordknoop: een 
verkennend onderzoek

Fokkelien von Meyenfeldt

Voor het volledige artikel zie https://www.astrocursus.nl/art/noordknoop/Art-
Def.pdf of https://www.nvwoa.nl/txt/NoordKnopen.pdf

Inleiding

Door een vraag van een cliënt raakte ik geïnteresseerd in de ronden van de 
Maanknopen, met name die van de Noordknoop, door de dierenriem. Omdat dit 
verhaal niet alleen is bedoeld voor astrologen, geef ik in de inleiding ook een kor-
te toelichting op astrologische termen, afkortingen en symbolen. Aan het einde 
van dit artikel (p. 12) vind je een begrippenlijst waarin de belangrijkste punten 
worden samengevat. Wanneer je dit artikel on line leest, kun je de lijst ook apart
downloaden en open houden naast dit verhaal.

Aanvankelijk dacht ik dat ik een kort verhaaltje zou gaan maken, maar het mate-
riaal biedt dankzij de kwaliteit van de inzendingen meer dan genoeg aankno-
pingspunten voor een “echt” artikel. Ik ben de inzenders daar zeer dankbaar 
voor!

In het onderdeel “Resultaten” geef ik een korte samenvatting van de reacties per
periode, probeer ik de ronden van de Noordknoop te typeren, en signaleer ik 
punten die mij opvallen wat de invloed van tekens en huizen betreft. Het geheel 
eindigt met een voorbeeld uit mijn eigen leven. Aan de hand daarvan illustreer ik
de werking van de drie cycli.

De Maanknopen zijn de punten waar
de baan van de Maan om de aarde 
en die van de Zon door de dieren-
riem elkaar snijden. De twee kno-
pen liggen lijnrecht (180°) tegen-
over elkaar, zie figuur links.

De omlooptijd is 18,6 jaar, oftewel 
18 jaar en iets meer dan 7 maan-
den. In de solaar van mijn cliënt 
vormde de Noordknoop een exacte 
conjunctie met de Zuidknoop in 
haar geboortehoroscoop en dus ook 
een oppositie met haar geboorte-
Noordknoop. Tijdens het gesprek 
werd duidelijk wat dit voor haar be-
tekende en ik vroeg haar om eens 
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na te gaan wat er bij vorige opposities en conjuncties (terugkeren) was gebeurd. 
Ondertussen raadpleegde ik mijn eigen geheugen, en controleerde wat er bij me 
op kwam aan de hand van mijn dagboeken, foto’s, een poëzie-album en oudere 
versies van mijn websites. De informatie die dit opleverde was verrassend, en 
ook de reactie van mijn cliënt leverde interessante gezichtspunten op. Maar wat 
gebeurt er nu eigenlijk bij de oppositie en bij de terugkeer van de Maanknopen?

Als Kreeft ben ik een onverbeterlijk terugkijker en ik bestudeer dus graag allerlei 
cycli, met name die van de progressieve Maan (iedere 27 jaar en ca 4 maanden),
en die van transit Saturnus (iedere 29 jaar en ca 1 maand). Verder bekijk ik wat 
deze twee doen als ze door een bepaald huis en teken in iemands geboortehoro-
scoop lopen. Bij de terugkeer op het geboortepunt is er vaak sprake van concrete
gebeurtenissen. Bij Saturnus gaat het dan om de vraag: wat moet er in de ko-
mende ronde veranderen? Bij de Maan vraag je je af wat misschien weleens leuk
zou zijn om te veranderen. Aan de oppositie heb ik nooit speciale aandacht be-
steed, eenvoudigweg omdat er nooit aanleiding toe was. Dat ik dat nu wel doe 
met de Maanknopen, heeft te maken met het feit dat de twee elkaars tegenhan-
gers zijn. Als de één conjunct staat met de ander, is de ander automatisch in op-
positie met de één. Bovendien had mijn cliënt toen ze op consult kwam, net met 
een oppositie te maken.

Uit praktische motieven bekijk ik
de cyclus van de Maanknopen
vanuit de Noordknoop en verge-
lijk die met de positie van de
Noordknoop in de geboortehoro-
scoop. De buitencirkel van de fi-
guur rechts stelt de dierenriem
voor met daarin de symbolen
voor de tekens (verklaring in be-
grippenlijst), de genummerde
segmenten zijn de huizen. De
rode cirkel is de baan van Satur-
nus, de blauwe die van de Maan
en de groene die van de Maan-
knopen. Saturnus (in huis VII
Stier) en de Maan (in huis I
Weegschaal) lopen voorwaarts
door de tekens en huizen, de
Maanknopen bewegen zich
(Noordknoop in V Waterman, Zuidknoop in XI Leeuw) achterwaarts.

Gaat het bij de terugkeren van Maan en Saturnus om concrete gebeurtenissen, 
bij de oppositie en terugkeer van de Noordknoop lijkt er eerder sprake van een 
ontwikkeling die al gaande was. Het moment van de terugkeer levert niet zozeer 
een gebeurtenis op als wel voortschrijdend inzicht, althans, die indruk kreeg ik. 
Hoe zou dat voor anderen zijn?
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Op 5 december plaatste ik een berichtje op mijn eigen Facebookpagina, op 
AstroCursus, en bij Astrologieblog. Ik vroeg lezers een mail te sturen met infor-
matie over wat er speelde op en rond de datum van een oppositie of terugkeer 
op bepaalde leeftijden, zie de tabel in “Resultaten” (p. 3).

Ik had gedacht dat er misschien 8 à 10 reacties zouden binnenkomen, maar bin-
nen een week waren het er al ruim 20. Een deel daarvan was van mensen die 
om allerlei redenen niet mee gingen doen, maar me wel succes wensten en be-
nieuwd waren naar de resultaten. Uiteindelijk waren er 18 inzenders die beschrij-
vingen leverden. Soms ging het om één of twee periodes, meestal werd echter 
zo volledig mogelijk over alle periodes geschreven die de inzenders hadden mee-
gemaakt. Eén inzender vermeldde de positie van haar Maanknoop, maar gaf al-
leen een algemene indruk over het geheel, wel een interessante observatie ove-
rigens. Ik beschouw haar bijdrage als een halve inzending en noem haar “inzen-
der 18,5”.
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Astronomie voor astrologen
Jan Kampherbeek

Zonder astronomie geen astrolo-
gie. Het lijkt een open deur en 
toch zie je dat er maar weinig as-
tronomische kennis is bij astrolo-
gen. Is dat erg? 

Voor het berekenen van een horo-
scoop gebruik je een computer, 
daar heb je geen astronomische 
kennis voor nodig. Maar je hebt 
wel inzicht in de astronomie nodig
voor het begrijpen van een horo-
scoop. Moet je een horoscoop ook
kunnen begrijpen als je die goed 
wilt duiden? Ik denk van wel, ten-
zij je de duiding uitsluitend als 
een mantisch procesziet, als je 
denkt dat je, in plaats van een 
correcte horoscoop te berekenen, 
net zo goed kaarten of dobbelste-
nen kunt gooien. Nu denk ik per-
soonlijk dat de mantische duiding 
in de huidige astrologie dominant 
is. Maar wie zoekt naar een niet-

mantische samenhang tussen de astronomische werkelijkheid en het gebeuren 
op aarde zal iets moeten begrijpen van de achtergronden van de astrologie en 
van de horoscoop. Dat geldt ook voor de astronomische kanten van de astrolo-
gie.

Een horoscoop is niet een tekening op een velletje A4 of op je scherm. Een horo-
scoop is een levend iets om je heen. Om een horoscoop te doorgronden zul je 
moeten begrijpen wat de bestanddelen van die horoscoop zijn en hoe ze samen-
hangen. Door iets meer te weten over planeten en hun bewegingen krijg je een 
beter inzicht in de betekenis van die planeten. Door te begrijpen wat een zodiak 
en een ecliptica zijn snap je pas echt wat tekens zijn. Als je door hebt hoe een 
huizen systeem is opgebouwd kun je een gefundeerde eigen keuze maken uit de 
vele systemen, een keuze die geldt voor jou en voor een bepaalde toepassing.   

Inzicht in astronomie geeft een extra dimensie aan astrologie. Een extra dimen-
sie waardoor het mogelijk is astrologie pas echt te begrijpen.
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Misverstanden

Helaas zien we vaak dat gebrek aan kennis op astronomisch gebied tot grote 
misverstanden leidt. Het idee dat het Waterman tijdperk op het punt staat te be-
ginnen, de gedachte dat er een 13e teken in de dierenriem is, de astronomische 
standen die men noemde bij het vermeende aflopen van de Maya kalender in 
2012, de gedachte dat er maar één huizensysteem is dat correct voor de geboor-
teplaats wordt berekend, het zijn zaken die opgang maakten of maken maar die 
je met een basale kennis van astronomie eenvoudig ontmaskert. Dat is belang-
rijk als je astrologie wilt begrijpen, foutieve argumenten moet je kunnen herken-
nen.

Nu klinkt dit voor sommige astrologen mogelijk vrij technisch en rationeel, alsof 
het afbreuk doet aan een intuïtieve wijze van interpreteren. Maar dat lijkt me 
een vergissing. Oorspronkelijk was astrologie visueel. De mensen keken naar de 
bewegingen van de hemellichamen en trokken daaruit hun conclusies. Het echt 
waarnemen van de hemel heeft een grote impact. De Babyloniërs keken keken 
met een schouwende, intuïtieve blik die voor mensen in deze tijd veel moeilijker 
is, én ze rekenden verbluffend goed. Ondanks de vele technologische en ratione-
le invloeden herkennen ook wij dat als we onder de sterrenhemel staan. Het di-
rect 'schouwen' is een magische gebeurtenis en echt iets heel anders dan het kij-
ken naar een horoscoop op een scherm. Ook astronomen noemen dat vaak een 
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magische ervaring. Intuïtie en ratio staan elkaar, mits goed gebruikt, niet in de 
weg maar versterken elkaar. 

Die oorspronkelijke waarneming is belangrijk en we
moeten proberen die zo goed mogelijk te benade-
ren. De manier waarop we momenteel een horo-
scoop berekenen en bekijken is een zeer vereen-
voudigde weergave van de oorspronkelijke visuele
waarneming. Zelfs zo vereenvoudigd dat het voor
een deel foutief is. De effecten van de breedte van
een planeet en van parallax negeren we meestal,
terwijl deze in een visuele vorm van astrologie na-
drukkelijk aanwezig zijn. Een beter astronomisch
inzicht brengt ons dichter bij de oorspronkelijke, vi-
suele, levende vorm van astrologie.

Reeks artikelen

In de komende Nieuwsbrieven wil ik regelmatig iets publiceren over een astrono-
misch aspect van de astrologie. Mogelijk dat ik de gepubliceerde artikelen later 
bundel in een e-boek. Ik ben van plan in ieder geval de volgende onderwerpen te
behandelen:

• inleiding: de bewegingen van de aarde en de daaraan gekoppelde coördi-
naten.

• de dierenriem: tropisch, siderisch en constellationeel.

• precessie, de tijdperken.

• parallax.

• declinaties.

• heliocentrisch en geocentrisch.

• de ware plaats en het breedteprobleem.

• huizensystemen – algemeen.

• beschrijvingen van diverse huizensystemen, elk in een eigen artikel.

• tijd en de vermeende problemen met tijdsvereffening.

• secundaire progressies: welke varianten zijn er?

• primaire directies (alleen de basis).

• projecteren naar de horizon.

• paranen.

• planeetbewegingen.

9 van 13



Elisabeth Vreede
Albert Bredenhoff

Eind 2019  verscheen het boek “Antro-
posofie en astronomie, astronomische 
brieven van Elisabeth Vreede 1927-
1930”  bij uitgeverij Nachtwind te Hil-
versum. Er bestonden al uitgaven in het
Duits, Frans en Engels en dus was het 
hoogste tijd dat ook in het Nederlands 
deze vertaling van haar brieven ver-
scheen. De Nederlandse Elisabeth Vree-
de (1879-1943) heeft een grote rol ge-
speeld binnen de internationale antro-
posofische vereniging die door Rudolf 
Steiner geleid werd tot zijn dood in 
1925. Ze studeerde ondermeer wiskun-
de en astronomie en was op dat vlak 
een leidende figuur binnen de antropo-
sofie; ze bouwde bijvoorbeeld de ster-
renwacht  bij het Goetheanum in 
Dornach. Ze publiceerde haar brieven in
het Duits in het tijdschrift “Astronomi-
sche Rundschreiben”. De onderwerpen 
zijn zeer divers, van kometen tot de 
precessiebeweging, van planeetbanen 
tot kometen en dat alles in het licht van
de geesteswetenschappen zoals die ver-
tegenwoordigd worden door de antropo-

sofie. In deze bundel van 400 pagina's is er voor een ieder die de astrologie is 
toegedaan materiaal van belang te vinden. Over Elisabeth Vreede zelf is zeer 
veel informatie te vinden op het internet, tekenend voor de grote rol die zij inter-
nationaal binnen de antroposofische vereniging heeft gespeeld. Gelukkig zijn de 
geboorte gegevens van haar bekend. De gegevens zijn gepubliceerd door Willem 
Koppejan en bij astro.com door de verzamelaar Michiels. 

Elisabeth Vreede geboren op 16-07-1879 te Den Haag om 13.00 uur.

De maan is hier gecorrigeerd voor parallax, de ongecorrigeerde maan is 20.25 
tweelingen.

De geboortetijd is genoteerd op het hele uur, dus er kan eventueel tijdsverschil 
inzitten.
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Laten we kijken naar de ranglijst van planeetparen zoals ik die altijd hanteer en 
die inmiddels ook opgenomen is in het programma Planetdance van Jean Cre-
mers. De eerste drie wil ik aandacht aan besteden.

• Maan  - Uranus in de 5de harmonic orb 00.44 op 9 en 10 graden Stier.

• Zon - Neptunus in de 5de harmonic orb 01.22 op 27 en 29 Weegschaal.

• Venus  - Saturnus in de 5de harmonic orb 02.43 op 15 en 18 Tweelingen.

En zo ziet men dat de harmonic van Maan en Uranus conjunct staat met Neptu-
nus en dat de harmonic van Zon en Neptunus conjunct staat met de ascendant 
en tot slot dat de harmonic van Venus en Saturnus conjunct staat met de Maan. 
Men zou mogen concluderen dat bijzondere mensen ook bijzondere astrologische
configuraties hebben.

Foto van Elisabeth Vreede: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=73908496, fotograaf onbekend.
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Gratis downloaden: A Treatise 
on the Astrolabe door Geoffrey
Chaucer

Elders in deze Nieuwsbrief vind
je een beschrijving van een di-
gitaal, interactief astrolabium.
Wat weinigen weten is dat Geof-
frey Chaucer, de beroemde
schrijver van The Canterbury
Tales, een uitgebreide verhan-
deling schreef over dit belangrij-
ke instrument. Dit boek ver-
scheen in 1391.

Walter W. Skeat publiceerde in
1872 een bewerkte versie en
deze kun je gratis downloaden.

Je zou het van een schrijver als
Chaucer wellicht niet verwach-
ten, maar dit boek is een diep-
gaande technische en astrono-
mische beschrijving van het as-
trolabium en een analyse van
bestaande – meestal latijnse – teksten over dit onderwerp. Binnen de lite-
ratuur over het astrolabium is dit één van de belangrijkste werken. 

A Treatise on the Astrolabe kun je downloaden via https://ia802607.us.ar-
chive.org/23/items/onastrol00chautreatiserich/onastrol00chautreatise-
rich.pdf . De download is in PDF-formaat en omvat 220 pagina’s.

Foto Chaucer: Wikipedia.
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Colofon
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk 
Onderzoek naar de Astrologie www.nvwoa.nl.

Ze richt zich op beschouwingen en ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar de 
astrologie en tevens op het informeren over ontwikkelingen in het astrologische veld.

Voorzitter:

Frank Vernooij e-mail: bestuur@nvwoa.nl

Secretariaat:

Vivian Muller e-mail: bestuur@nvwoa.nl

Redactie en vormgeving Nieuwsbrief

Jan Kampherbeek

Frank Vernooij

e-mail: redactie@nvwoa.nl 

De Nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Uw inzendingen en reacties worden erg op prijs 
gesteld. De deadline voor het aanbieden van stukken is de zaterdag twee weken voor 
een geplande bijeenkomst. In de maanden mei, juni en juli de voorlaatste zaterdag van 
de maand.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten. De redactie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van 
gegevens in de artikelen van de schrijvers en de in de artikelen vermelde meningen 
vertegenwoordigen niet de mening van de NVWOA.

Alles uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, overgenomen of 
gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, mits met bronvermelding.
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