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Astrologie in Duitsland

Albert Bredenhoff

In het Duitse astrologie tijdschrift “Meridian” 
van maart/april 2022 stond een boeiend arti-
kel over de relatie tussen astrologie en  weten-
schap en werd op drie Duitse astrologen de 
nadruk gelegd. Het waren Herbert Freiherr von
Klöckler (*26-04-1896 – †1950), Fritz Rie-
mann (*15-09-1902  - †1979) en Thomas 
Ring (*28-11-1892 – †1983). Rond de vorige 
eeuwwisseling kwam ook de Duitse astrologie 
weer tot bloei, met name door de theosofische
vereniging. Allereerst Von Klöckler, die als arts
sterk de empirische wetenschappen was toe-
gedaan. In 1926 schreef hij “Astrologie als 
Erfahrungswissenschaft” met een inleiding van
de beroemde bioloog en parapsycholoog Hans 
Driesch en in 1929 verscheen zijn driedelige 
“Kursus der Astrologie”. Von Klöckler hield van
een empirische aanpak en hij was wars van 
bijgeloof en te veel fantasie.

Fritz Riemann was een leerling van Von Klöckler
en deed zich vooral kennen als psycho-analyti-
cus en zijn boek “Grundformen der Angst” uit
1975 was gebaseerd op de vier astrologische
elementen in combinatie met de planeet Satur-
nus. Hij betrok duidelijk de astrologie in zijn
psychologische praktijk.

Thomas Ring krijgt van de auteur de meeste
aandacht. Ring was een veelzijdig man: kunste-
naar, schrijver en astroloog. Zijn astrologiebe-
nadering was niet makkelijk, want hij betrok er
veel vakgebieden bij: biologie, antropologie, na-
tuurwetenschappen en filosofie. Het resulteerde
in zijn vierdelige hoofdwerk “Astrologische Men-
schenkunde”. Ring is in Nederland mede bekend
geraakt door enige boekvertalingen van Willem
Venerius. Bijzonder is de samenwerking van al
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voor de tweede wereldoorlog tussen de parapsycholoog Hans Bender (*05-02-
1907 – †1991) en Ring. Die samenwerking zette zich later voort bij het “Institut 
für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene” (IGPP) te Freiburg.

De auteur van dit artikel, Gerhard Mayer, is 
psycholoog en werkt bij het IGPP te Frei-
burg. Een zeer uitgebreide versie van dit ar-
tikel is in 2020 verschenen op de site van de
IGPP; voer de zoekterm Thomas Ring en 
Gerhard Mayer in en de publicatie van de 
vereniging voor anomalistiek komt te voor-
schijn. 

Tot slot nog het volgende. In september 
1978 was ik in gezelschap van prof.Tenhaeff 
op het Imago Mundi congres te Innsbruck. 
Prof.Bender was daar ook in aanwezigheid 
van zijn student/assistent Elmar Gruber. Ik 
heb daar enige tijd met Bender mogen spre-
ken over de eventuele relatie tussen het 
werk van  paragnosten en hun horoscoop. 
Gruber zou in 1993 de biografie van Bender 
publiceren.

Thomas Ring heb ik ontmoet tijdens het Ol-
denzaalse astrologie congres, waarschijnlijk in 1980. Samen met Willem Venerius
heb ik destijds een interview met Ring gehouden, opgenomen  met een cassette-
recorder. Het bandje is nooit uitgewerkt en duikt hopelijk nog een keer op.
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Onderzoek naar explosies , m.n. 
de frequentie van Zon-Uranus  

Frank Vernooij

Op het symposium in oktober 2021 rapporteerde ik voor het laatst over dit on-
derzoek gestart in juni 2020. Ik had toen de data van 100 explosies bekeken. Nu
bedraagt het bestand 300 data waarvan 100 zonder tijd op de dag. 

De aard van het onderzoek:

De aard van het onderzoek is zowel exploratief als toetsend. 

Exploratief vanwege het bekijken van een groot aantal variabelen op mogelijke 
patronen en effecten om tot hypothesen voor vervolgonderzoek te komen. 

Toetsend wat betreft een hypothese die voor aanvang geformuleerd werd: ‘dat 
het moment van een explosie in astrologische zin niet toevallig is en dat ze cor-
responderen met een sterke stand van Uranus en mogelijk Mars in termen van 
aspecten met een nauwe orb’.

De data: het betreft explosies waarvan de data zijn verzameld aan de hand van 
nieuwsberichten en overzichtsstaatjes uit wikipedia. Allerlei soort niet-intentione-
le explosies over de hele wereld door eeuwen heen (ongelukken – geen aansla-
gen) in een niet-particuliere setting (geen explosies in woonhuizen / apparte-
mentengebouwen). 

Verwerking en toetsing van de data: met het telprogramma van Planetdance 
en gedeeltelijk door een aangepast bootstrapprogramma (gebruik van controle-
groepen met behulp van de shufflingmethode) door Hans van Oosterhout beoor-
deeld op waarschijnlijkheidswaarden.

1. Eerste resultaten:

Na bestudering van 25 data leek voor het eerst steun voor de hypothese dat Ura-
nusstanden er toe doen, m.n. bij nauwere orbs. De frequentie van het aspect 
Zon-Uranus is vanaf een orb van .50 tot en met 3 graden nagenoeg overal het 
hoogst in vergelijking met alle andere aspecten tussen de factoren, zowel voor 
majeure als voor het totaal van majeure (0, 60, 90, 120 en 180 graden)  en mi-
neure (30, 45, 51, 72, 135, 150 graden) aspecten
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Na toetsing bij 50 data: de resultaten van de tweede 25 explosies wat betreft de 
frequentie van het aspect Zon-Uranus waren weliswaar aanmerkelijk minder 
uitspringend, maar gaven ook een zekere ondersteuning.

De eerste groep van 50  explosies gaf het volgende beeld wat betreft de waar-
schijnlijkheidswaarden (om praktische redenen beperkt tot de berekening bij 1 
en 3 graden): 

Tabel 1   aspect Zon-Uranus bij eerste 50 data

zon-uranus  orb 1 graad  orb 1 graad   orb 3 graden   orb 3 graden

majeur majeur en mi-
neur

majeur majeur en mi-
neur

N = 50-1 .005 .02 .18 .03

Bij Mars werd in dat stadium niet een specifieke gevonden. Dit bracht me tot 
een herformulering van de hypothese.

Aangepaste hypothese na bestudering van de eerste 50 data:

het moment van een explosie is in astrologische zin niet toevallig en correspon-
deert met een hogere frequentie van het aspect Zon –  Uranus gemeten met een
nauwe orb.

2. Eerste toetsing van de verscherpte hypothese na ver-
zameling van 50 nieuwe data (N = 50-2) 

Tabel 2   aspect Zon-Uranus                                           

Zon-Uranus     orb 1 graad     orb 1 graad orb 3 graden orb 3 graden

majeur majeur en mi-
neur

majeur majeur en mi-
neur

N = 50-1 .005 .02 .19 .03

N = 50-2 .16 .45 .03 .28

N = 100 .02 .12 .04 .06
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Voorlopige conclusie na onderzoek van 100 data:

Het nieuwe bestand (N = 50-2) vertoont een significante hogere frequentie van 
Zon-Uranus bij een orb van 3 graden bij de majeure aspecten. 

Er lijkt dus nog altijd reden het aspect Zon-Uranus te beschouwen als mogelijk 
samenhangend met het optreden van explosies. 

Of er een versterkend effect van mineure aspecten is nog niet heel duidelijk. De 
twee samples van 50 geven bij een orb van 3 een omgekeerd beeld. 

Niet vergeten moet worden dat de groep nog steeds klein is, waardoor toevallige 
fluctuaties een grote rol kunnen spelen.

3. Toetsing van het bestand bij 300 data

Er zijn 200 nieuwe data verzameld waarvan 100 met tijd (N = 100-2) en 100  
zonder een tijd , of met een hele globale tijd op de dag (N = 100 zt).

Onderstaand een serie tabellen van scores van aspecten van de Zon met factoren
waarvan je zou kunnen veronderstellen dat ze min of meer vergelijkbaar zouden 
moeten zijn. Mercurius en Venus zijn irrelevant want niet vergelijkbaar, Mars is 
mogelijk discutabel. De optelling onder de staatjes van 5 (graden orb) geven een
indicatie van het gemiddelde per orb.

Tabel 1 de eerste 50 data

Aspecten van de Zon  (all betekent: majeur én mineur – erachter het  aantal 
graden van de orb )
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N 1 – 50 maan mer ven mar jup sat uran nept plut nod cheir z mn g. p. asc mc
All 1 6 1 10 8 7 8 9 5 6 6 5 6 14 8 8
All 2 10 1 14 11 16 15 18 11 9 7 10 8 18 14 14
All 3 17 3 16 15 20 21 22 17 13 14 15 14 23 20 21
All 4 20 6 19 21 28 26 23 21 16 22 20 20 26 24 24
All 5 23 8 24 23 32 28 26 23 24 26 23 26 31 29 31

76 19 83 78 103 98 98 77 68 75 73 74 112 95 98

Maj 1 3 1 1 4 1 3 6 3 2 3 3 2 7 6 3
Maj 2 6 1 2 6 8 3 6 5 4 4 4 2 7 8 5
Maj 3 7 2 2 7 8 6 8 7 5 7 6 5 10 10 9
Maj 4 9 4 3 11 10 7 9 10 7 10 9 9 13 11 9
Maj 5 11 4 5 12 11 8 10 12 14 15 11 12 16 14 12

36 12 13 40 38 27 39 37 32 39 33 30 53 49 38



Tabel 2 de eerste 100 data

Aspecten van de Zon (all betekent: majeur én mineur – erachter het  aantal 
orbgraden)

Tabel 3  N = 100-2 (nieuw bestand van 100 data met tijd)

Aspecten van de Zon  (all betekent: majeur én mineur – erachter het  aantal 
orbgraden)
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N 101-200 maan mer ven mar jup sat uran nept plut nod cheir z mn g. p. asc mc
All 1 10 3 17 13 14 12 11 15 12 11 10 15 9 9 12
All 2 19 3 36 25 27 22 27 24 24 21 19 23 20 17 28
All 3 29 6 42 33 38 35 45 32 33 35 31 39 28 23 43
All 4 45 11 53 43 47 42 62 45 43 46 39 46 42 38 56
All 5 56 17 61 49 57 52 68 49 52 55 46 53 54 48 63

159 40 209 163 183 163 213 165 164 168 145 176 153 135 202

Maj 1 7 3 0 5 9 6 1 7 6 5 4 7 1 3 4
Maj 2 13 3 4 12 12 10 11 7 11 11 7 8 5 6 13
Maj 3 16 5 4 16 17 14 13 8 16 17 14 17 9 10 19
Maj 4 23 7 6 18 21 16 21 14 25 23 16 21 16 18 27
Maj 5 26 11 8 21 25 22 24 16 29 27 20 24 23 22 29

85 29 22 72 84 68 70 52 87 83 61 77 54 59 92

N 1-100 maan mer ven mar jup sat uran nept plut nod cheir z mn g. p. asc mc
All 1 10 2 18 11 16 12 15 13 10 13 10 12 19 19 15
All 2 18 2 29 24 29 23 31 27 22 18 23 27 26 29 23
All 3 30 7 34 33 35 35 42 39 33 29 36 35 39 42 39
All 4 41 12 39 44 50 45 49 45 39 43 44 44 47 56 50
All 5 49 19 53 50 58 52 53 55 49 50 56 59 53 63 63

148 42 173 162 188 167 190 179 153 153 169 177 184 209 190

Maj 1 6 2 3 5 5 5 9 6 2 4 5 5 11 8 7
Maj 2 9 2 4 12 14 7 13 13 9 6 11 13 13 10 11
Maj 3 13 5 4 15 15 11 19 17 11 2 15 16 22 14 17
Maj 4 16 7 6 21 22 14 22 20 14 18 20 22 29 18 19
Maj 5 21 8 9 25 26 19 25 26 21 25 27 31 33 22 24

65 24 26 78 82 56 88 82 57 55 78 87 108 72 78



Tabel 4  ( N = 100 zt) nieuw bestand met 100 data zonder tijd

Aspecten van de Zon  (all betekent: majeur én mineur – erachter het  aantal 
orbgraden)

Tabel 5  het totale bestand van 300 data

Aspecten van de Zon  (all betekent: majeur én mineur – erachter het  aantal 
orbgraden)
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N 1-100 z.t. maan mer ven mar jup sat uran nept plut nod cheir z mn g. p. asc mc
All 1 x 4 16 7 9 8 10 12 14 13 14 8 x x x
All 2 x 6 29 18 18 17 25 21 26 24 22 18 x x x
All 3 x 12 34 24 29 32 35 35 36 33 29 31 x x x
All 4 x 16 40 33 39 38 44 46 47 42 38 36 x x x
All 5 x 20 50 47 43 48 57 54 55 57 46 45 x x x

58 169 129 138 143 171 168 178 169 149 138

Maj 1 x 4 3 0 3 7 2 4 5 7 4 5 x x x
Maj 2 x 6 4 4 9 8 11 7 12 12 9 10 x x x
Maj 3 x 11 4 6 16 14 15 14 15 15 13 16 x x x
Maj 4 x 11 4 12 20 17 20 19 21 20 17 16 x x x
Maj 5 x 13 7 21 21 23 27 22 24 27 19 18 x x x

45 22 43 69 69 75 66 77 81 62 65

N 1-300 maan mer ven mar jup sat uran nept plut nod cheir z mn g. p. asc mc
All 1 x 9 51 31 39 32 36 40 36 37 34 35 x x x
All 2 x 11 94 67 74 62 83 72 72 63 64 68 x x x
All 3 x 25 110 90 102 102 122 106 102 97 96 105 x x x
All 4 x 39 132 120 136 125 155 136 129 131 121 126 x x x
All 5 x 56 164 146 158 152 178 158 156 162 148 157 x x x

140 551 454 509 473 574 512 495 490 463 491

Maj 1 x 9 6 10 17 18 12 17 13 16 13 17 x x x
Maj 2 x 11 12 28 35 25 35 27 32 29 27 31 x x x
Maj 3 x 21 12 37 48 39 47 39 42 44 42 49 x x x
Maj 4 x 25 16 51 63 47 63 53 60 61 53 59 x x x
Maj 5 x 32 24 67 72 64 76 64 74 79 66 73 x x x

98 70 193 235 193 233 200 221 229 201 229



Tabel 6 ( N = 250)  het totale bestand van de toetsingsdata na hernieu-
wing van de hypothese

Aspecten van de Zon (all betekent: majeur én mineur – erachter het  aantal 
orbgraden)

Voorlopige conclusies:

M.n. bij het totaal van majeure en mineure aspecten springt Uranus eruit.

Juist geregeld niet bij orb  van 1 graad.

Juist ook vaak bij orb van 4 en 5 (Hier hebben ook de mineure aspecten een orb 
van 4 of 5 graden)

N.B. Deze tabellen geven nog geen waarschijnlijkheidswaarden na sta-
tistische toetsing.
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N 51-300 maan mer ven mar jup sat uran nept plut nod cheir z mn g. p. asc mc
All 1 x 8 41 23 32 24 27 35 30 31 29 29 x x x
All 2 x 10 80 56 58 47 65 61 63 56 54 60 x x x
All 3 x 22 94 75 82 81 100 89 89 83 81 91 x x x
All 4 x 33 113 99 108 99 132 115 113 109 101 106 x x x
All 5 x 48 140 123 126 124 152 135 132 136 125 131 x x x

121 468 376 406 375 476 435 427 415 390 417

Maj 1 x 8 5 6 16 15 6 14 11 13 10 15 x x x
Maj 2 x 10 10 22 27 22 29 22 28 25 23 29 x x x
Maj 3 x 19 10 30 40 33 39 32 37 37 36 44 x x x
Maj 4 x 21 13 40 53 40 54 43 53 51 44 50 x x x
Maj 5 x 28 19 55 61 56 66 52 60 64 55 61 x x x

86 57 153 197 166 194 163 189 190 168 199



Getoetste waarschijnlijkheidswaarden voor een orb van  1 en 3 graden 
aspect Zon-Uranus

Tabel 2   aspect Zon-Uranus

                                      

Zon-Uranus     orb 1 graad     orb 1 graad orb 3 graden orb 3 graden

majeur majeur en mi-
neur

majeur majeur en mi-
neur

N = 50-1 .005 .02 .19 .03

N = 50-2 .16 .45 .03 .28

N = 100 .02 .12 .04 .06

N =  100-2 .07   laag!! .43 .50 .04

N = 100 zt Geen p-waar-
den

N =   250 .01 laag!! .48 .14 .03

Deze toetsing bevestigt dat bij een orb van 1 graad geen sprake meer is van en 
effect, nu zelfs een omgekeerd effect.

Bij een orb van 3 graden en m.n. als de mineure aspecten erbij betrokken wor-
den blijft sprake van een significant effect.
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4. Aard van de aspecten Zon-Uranus bij N = 300

Wat is het type aspecten? Is er een hogere frequentie van disharmonische aspec-
ten?  

Tabel  N = 300         aard van aspecten bij een orb tot 5 graden

aspect totaal orb 0-1 orb 1-2 orb 2-3 orb 3-4 orb 4-5

  0     

  30    

  45    

  51    

 60  

 72    

 90    

120    

135    

150    

180     

totaal

7 (14)

23

14

8

14

18

27

21

22

15

9 (18)

178(194)

0(0)

7

1

4

1

6

4

6

3

3

3(6)

38(41)

1(2)

4

4

2

3

2

9

5

8

3

4(8)

45(50)

1(2)

5

4

2

4

5

4

4

4

4

0(0) 

37(38)

2(4)

3

3

0

2

4

6

5

4

3

1(2)

33(36)

3(6)

4

2

0

4

1

4

1

3

2

1(2)

25(29)

Tot. N = 300 178 38 45 37 33 25

N.B.  

– Voor de vergelijkbaarheid zijn conjunctie en oppositie tussen haakjes verdub-
beld.

 – septiel en halfvierkant gaan bij een orb groter dan 3 overlappen. Daardoor valt
het septiel weg.

Er is sprake van een grote variatie in de aard van de aspecten.

Er lijkt geen sprake te zijn van een duidelijk hogere frequentie van disharmoni-
sche aspecten bij de majeure aspecten.  Een explosie gaat soms ook gepaard  
aan een zeer nauw driehoeksaspect. Overigens scoort het vierkantsaspect het 
hoogst.

Bij de mineure aspecten is de vraag: welke zijn te beschouwen als harmonisch.
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Grafieken

De grafieken bij dit artikel zijn gemaakt door Kees Jansen.

De waarden op de y-as lopen van o tot 2 of van o tot 3. 

Er is rekening gehouden met hoeveel aspecten er geteld zijn, hoeveel van de 360
graden die omvatten. Indien er geen astrologisch effect zou zijn (en geen ruis) 
zouden alle waarden 1 zijn. Indien een waarde groter is dan 1 komen er bij dat 
aspect meer explosies voor dan verwacht zonder astrologisch effect; bij een 
waarde kleiner dan 1 minder.

In grafiek 1 is te zien dat bij 90 graden, vierkant, bij alle orbs meer explosies 
voorkomen dan verwacht. Ook 30 en 135 graden scoren hoog. Verder springt er 
uit dat bij 90, 135 en 180 graden bij een orb tussen 1 en 2 graden ruim meer 
dan twee keer zoveel explosies voorkomen dan verwacht. Bij 30, 72, 120 en 180 
graden en een orb kleiner dan 1 graad omstreeks twee keer zoveel. 

Grafiek 1: horizontale as: de aspecten, de kleuren geven de orbwijdte aan.
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Grafiek 2: op de horizontale as de orbwijdte en in kleur de verschillende aspecten.

De ingaande en uitgaande en toenemende en afnemende aspecten zijn nog sa-
mengevoegd. Uitsplitsing lijkt interessant.

De verticale as in de grafieken geeft steeds een normering aan van de waarden 
ten opzichte van de te verwachten waarde, d.w.z. indien de hoeken van de zon 
met de planeten gelijkmatig over de cirkel verdeeld zouden zijn.

De grootte van uitslagen bij een orb van 1.5 graad is opvallend.
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Grafiek 3. All: het totaal van majeure en mineure aspecten.

Grafiek 4
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Grafiek 5

Grafiek 6. Als er geen Zon-Uranus aspect is komen er minder explosies voor dan ver-
wacht.
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Grafiek 7, op de horizontale as de orbwijdte.

Grafiek 8, op de horizontale as de orbwijdte.
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Grafiek 9, op de horizontale as de orbwijdte.
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De aarde: twee bewegingen
Jan Kampherbeek

In deze eerste aflevering uit de reeks over de astronomische kant van de astrolo-
gie leggen we een basis die in de meeste van de komende artikelen van groot 
belang zal zijn. We kijken naar de manier waarop de aarde zich beweegt en de 
coordinaat stelsels die op die bewegingen zijn gebaseerd. 

De astronomische kant van een horoscoop berust voor een groot deel op de be-
wegingen die de aarde maakt. En dan gaat het vooral om slechts twee bewegin-
gen. Op basis van die bewegingen bepaal je de dierenriem en de huizen en krijg 
je de mogelijkheid de posities van de planeten te bepalen. Het gaat om de vol-
gende bewegingen: 

• de dagelijkse draaiing van de aarde om haar eigen as: de rotatie.

• Het jaarlijkse traject dat de aarde aflegt rond de zon: de revolutie.

De rotatie van de aarde en de equator

De aarde draait in een dag één keer om haar eigen
as. We bevinden ons op het oppervlak van de aarde
en we bewegen dus gewoon mee. Daardoor zien we
de Zon opkomen en ondergaan en zien we de ster-
ren langs de hemel bewegen.

Die bewegingen zijn schijnbaar; wij bevinden ons op
het oppervlak van de aarde en we draaien dus mee.
Daardoor lijkt het alsof de Zon opkomt en ondergaat
en of de sterren bewegen, maar in werkelijkheid be-
wegen we zelf mee met de rotatie, de as draaiing,
van de aarde. 

Door de beweging van de arde om haar eigen as lijkt
er een vlak te ontstaan. Dat vlak strekt zich uit van
het middelpunt van de aarde en staat loodrecht op
de as waar de aarde om draait. Dat vlak is de equa-
tor. In werkelijkheid bestaat dat vlak niet, het is
slechts een projectie. Maar het effect ervan kun je
wel zien: hoe dichter een ster of ander hemellichaam
bij het vlak van de equator staat, des te groter is de schijnbare boog die ze af-
legt langs de hemel.
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De revolutie van de aarde en de ecliptica

Naast de dagelijkse rotatie om haar eigen as beweegt de aarde ook in één jaar 
rond de Zon. Die beweging heet de revolutie.

In de afbeelding zie je die beweging. De Zon staat in het midden, de beweging is
dus heliocentrisch. 

Maar omdat we als waarnemer op de aarde staan lijkt het alsof de Zon om de 
aarde, of eigenlijk om ons als waarnemer, draait. Je krijgt dan het volgende ef-
fect.

In beide tekeningen ontstaat een vlak, respectievelijk de Aardbaan of de Zonne-
baan. Dat vlak is de ecliptica.

Door de jaarlijkse beweging zien we ‘s nachts na verloop van tijd andere sterren-
beelden op andere posities. Maar we zien ook dat de Zon een hogere en dan 
weer lagere positie inneemt. Dat laatste fenomeen komt doordat de aarde schuin
staat.
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De schuine stand van de aarde

In de volgende afbeeldingen geeft de illustrator de Zon als een kaars weer. Je 
ziet duidelijk hoe de schuine stand van de aarde er toe leidt dat verschillende de-
len van de aarde worden belicht gedurende het jaar. Zo ontstaan de seizoenen.

  

Coordinaatstelsels

Door de twee bewegingen van de aarde hebben we twee cirkels leren kennen: de
equator die ontstaat door de rotatie en de ecliptica die ontstaat door de revolu-
tie. Eigenlijk zijn het vlakken die oneindig groot zijn maar we beschouwen het als
cirkels. Dat is het beeld dat je als waarnemer krijgt als een vlak zich naar alle 
kanten oneindig uitstrekt. Je kunt op zo’n cirkel afstanden meten tussen twee 
punten, dat doe je meestal in graden. Je kunt ook meten hoeveel graden een 
punt boven of onder zo’n cirkel staat. Dat laatste is gemakkelijk: je weet waar 
het cirkelvlak is en je kunt meten wat de hoek is met dat vlak. Maar een positie 
op de cirkel zelf is lastiger. Waar moet je beginnen?

Hierin worden we geholpen door de schuine stand van de aarde. Omdat de aard-
as ongeveer 23,5 graden helt ten opzichte van het vlak van de ecliptica helt de 
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equator mee. Die staat immers loodrecht op de aardas. Dat betekent dat de 
ecliptica en de equator elkaar op twee punten snijden.

We kunnen beginnen met tellen op één
van die snijpunten. Het snijpunt dat we
daar voor gebruiken is het punt waar de
Zon in zijn schijnbare beweging langs de
ecliptica naar het noorden gaat. De Zon
passeert dan de equator: het is het mo-
ment dat op het noordelijk halfrond de
lente begint. De keuze voor dit punt is
arbitrair maar voor de astrologie erg be-
langrijk: het is het beginpunt van de
dierenriem. Ook de meting langs de
equator beginnen we op dit snijpunt.

Hierdoor krijgen we twee coördinaatstelsels: eclipticaal en equatoriaal.

Eclipticale coördinaten

De positie die je langs de ecliptica meet noemen we de lengte. Die lengte begint 
bij 0° en loopt door tot 360°. Je kunt die 360° ook in 12 even grote vlakken ver-
delen: dan krijg je de tekens van de tropische dierenriem.

Planeten nemen een positie in de dierenriem in. Maar die planeten staan meestal
iets boven of onder de ecliptica. Ze wijken af van onze meetcirkel. Die afwijking 
noemen we de breedte. 

Voor de ecliptica gebruiken we  dus de lengte en de breedte om een positie te 
bepalen.

Equatoriale coördinaten

Met de equator werkt het eigenlijk net zo als met de ecliptica. We beginnen bij 
het lentepunt en kijken naar het noorden. Ook hier verdeel je in 360°: die gra-
den geven we de naam rechte klimming. Astronomen gebruiken ook uren en mi-
nuten om de rechte klimming aan te geven. 1 uur komt dan overeen met 15°. 
De reden daarvoor is dat de rechte klimming ontstaat door de rotatie van de aar-
de en dat gebeurt één keer per dag. De ‘sterrentijd’ die we ooit moesten bereke-
nen om huizen in een tabel op te zoeken is niets anders dan de rechte klimming 
van het MC.

Ook in het equatoriale systeem wijken planeten af. Die afwijking noemen we de 
declinatie. Declinaties kunnen veel groter zijn dan breedtes. Dat komt omdat pla-
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neten bewegen in de buurt van de ecliptica. Door de hoek tussen ecliptica en 
equator staan ze dus gemiddeld verder af van die equator.

In het equatoriale systeem gebruiken we dus rechte klimming en declinatie 
om een positie te bepalen.

Geografische coördinaten

Geografische coördinaten horen in dit verhaal eigenlijk niet thuis maar ik moet ze
toch even noemen. Er is namelijk iets aan de hand met de naamgeving.

De equator waar we steeds over praten is de hemel equator maar die komt over-
een met de aardse equator. Maar op aarde spreek je niet over rechte klimming 
maar over ooster of wester lengte. Je hebt geen declinatie maar breedte. Dus de 
aardse weergave van de equatoriale coordinaten volgt de naamgeving van de 
eclipticale coordinaten en niet die volgens de equator aan de hemel.

Eclipticaal Equatoriaal Geografisch

Positie langs de 
cirkel

Lengte: afstand 
langs ecliptica

Rechte klimming: 
afstand langs 
equator

Lengte: afstand 
langs equator

Afwijking van de 
cirkel

Breedte: afwijking 
van ecliptica

Declinatie: afwij-
king van equator

Breedte: afwijking 
van equator

In de komende Nieuwsbrief kijken we hoe we equator en ecliptica waarnemen 
vanaf de plek waar we staan. We voegen dan een derde coördinaatstelsel toe: de
horizon. Dat maakt het mogelijk te definiëren wat ascendant en MC zijn en het is
de basis voor veel andere technieken, met name de huizen.

Referenties

De afbeeldingen van de Aardbaan en de Zonnebaan komen uit De wonderbouw 
der wereld: de grondslagen van ons sterrekundig wereldbeeld van A. Panne-
koek (1920).

De afbeelding met de schuine stand van de aarde (en de brandende kaars) komt 
uit WikePidia.

De overige twee afbeeldingen zijn van de auteur.
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Gratis downloaden: Twee occulte
problemen door C. P. van Rossem

In 1933 publiceerde Cornelis P. van
Rossem het resultaat naar twee onder-
zoekingen. Deze kregen de titels: De
mensch buiten zijn lichaam: uittredings-
verschijnselen en De mensch in den ho-
roscoop: experimenten op het gebied
der astrologie. Het geheel werd gebun-
deld onder de titel Twee occulte proble-
men.

Het is het tweede onderzoek dat dit
boek voor ons interessant maakt. Van
Rossem liet een aantal horoscopen dui-
den door de bekende astroloog Leo
Knegt en de resultaten waren verbluf-
fend. Hoe Knegt tot zijn resultaten
kwam? Zeker is dat hij werkte met de
duidingstechnieken zoals die ook nu
door de WvA worden gebruikt. Maar de
uitzonderlijke concreetheid van sommi-
ge uitspraken doet vermoeden dat hier
ook paranormale aspecten aan het werk
waren. 

Rudolf Smit heeft in 1999 een herha-
lingsonderzoek uitgevoerd. (Zie op onze website onder Publicaties zijn artikel ‘De
astrologie van Leo Knegt’). Het bleek dat de resultaten door andere astrologen 
dan Leo Knegt niet herhaald konden worden.

Was Knegt een begaafd astroloog of was hier helderziendheid in het spel? Het 
blijft een vraag. Hoe dan ook een fascinerend boek. 

Twee occulte problemen kun je downloaden via de Koninklijke Bibliotheek.
De link is https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:035882000:pdf
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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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