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Agenda

7 Januari: Zus Luyckx over onderzoek naar het effect van de Mars en Ju-
piter return. Deze bijeenkomst is niet in de Kruisstraat maar alleen via 
Zoom.
4 Februari: Kees Jansen over onderzoek naar het effect van Maanfasen.
4 Maart: Algemene Leden Vergadering. Aansluitend presenteert Fokkelien
von Meyenfeldt een onderzoek naar het effect van de Noorder-Maan-
knoop.
1 April: wordt nog ingevuld.
6 Mei: wordt nog ingevuld.

De bijeenkomsten beginnen om 13:30 uur. 
We komen bijeen in de Kruisstraat en er zal een Zoomverbinding zijn. 
Mocht het onverhoopt niet doorgaan in de Kruisstraat dan berichten we 
dat tijdig.
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Een Wereldbeeld
Hans van Oosterhout, oktober 2022

In 1992 hield het toenmalig NGPA onder haar leden twee enquêtes naar hun 
opvattingen over de achtergronden van de astrologie. Het was geen deel van de 
vraagstelling, maar uit de meegeleverde commentaren bleek dat het merendeel 
van de respondenten het bestaan van reïncarnatie min of meer impliciet aannam.

Er is heel veel geschreven over de combinatie astrologie-reïncarnatie. Sommige 
auteurs beschouwen die als vanzelfsprekend "werkzaam" en gaan zo ver dat ze 
informatie over eerdere levens uit een radix proberen af te leiden. Anderen 
beschouwen astrologie en reïncarnatie als onverenigbaar, zoals bijvoorbeeld Leo 
Hunting:

"Conclusie: volgens bovenstaand betoog blijkt dat men astrologie niet in 
relatie kan brengen met het begrip reïncarnatie. Astrologie hoort bij de 
persoonlijkheid, die verdwijnt na de dood, slechts op zielsniveau is het 
mogelijk de keuze te maken opnieuw een lichaam in te gaan. Huidige 
astrologen die de ziel toekennen aan astrologische principes hebben zich 
nooit verdiept in wat werkelijk de ziel en zielservaringen zijn."

Dat riep bij mij de vraag op wat het resultaat zou zijn als je,  beginnend van 
nul en zoveel mogelijk logisch redenerend, zou proberen astrologie en 
reïncarnatie te combineren. Het resultaat is dit verhaal. 

Voor alle duidelijkheid: 

Het is, en dat ga ik zo af en  toe herhalen, een persoonlijk verhaal, waar ik 
mee kan leven. Verder heeft het geen enkele pretentie.

En ook: ik besteed geen aandacht aan veronderstelde manieren om informatie
over vorige levens uit de radix af te leiden.

Reïncarnatie
In de meest gangbare opvatting van reïncarnatie is er sprake van iets tijdelijks 
en iets blijvends.  
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Dat tijdelijke is het fysieke lichaam. Het is er gedurende één incarnatie en keert 
daarna niet terug. Het blijvende, wat dat ook moge zijn, keert  in opeenvolgende
incarnaties wél terug, steeds opnieuw. Het was er al voordat het lichaam bestond
en het zal er nog zijn als het lichaam gestorven en vergaan is.  Ik vind het 
blijvende daarom van een hogere orde dan het lichaam, het bestaat op een 
hoger niveau. 

Niveau van wat? 

Dat laat ik nog even open. Sommigen zullen hier het onderscheid zien tussen 
lichaam en ziel. Ik geef er nu opzettelijk nog geen naam aan, ik wil nog even 
geen begrippen overnemen uit gevestigde religies, filosofieën en dergelijke, 
hoewel die op de achtergrond natuurlijk wel degelijk een rol spelen.  Dat levert 
fig. 1 op.

Astrologie
Een geboortehoroscoop hoort per definitie bij één incarnatie, een leven in 
deze wereld dat op een bepaalde tijd en plaats begint, en hoort dus ook 
bij datgene wat de horoscoop beschrijft: 'iets' dat de geborene tegelijk 
met zijn lichaam geacht wordt mee te krijgen. In de psychologische 
astrologie is dat iemands innerlijke gesteldheid.
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Een horoscoop is opgebouwd uit een verzameling afzonderlijke factoren 
(planeten in tekens en huizen) en hun onderlinge verbanden (aspecten, 
heerserschappen), die samen een uniek geheel vormen. Op dezelfde manier 
beschrijf ik ook de innerlijke gesteldheid die de astrologie daaraan verbindt als 
een verzameling afzonderlijke eigenschappen. Die eigenschappen kunnen elkaar 
al dan niet beïnvloeden en de verzameling als geheel is uniek. De eigenschappen 
noem ik 'karaktertrekken' en de verzameling als geheel 'karakter'. Let wel, dit is 
een zelf verzonnen definitie 'voor astrologisch gebruik', los van eventuele andere 
definities.  Aanleiding om dat zo te doen is de aanbeveling aan astrologen om 
hun terminologie beter te definiëren die Jan van Rooij doet in ‘Astrologie op de 
weegschaal’.

Het feit dat de verzameling karaktereigenschappen die de horoscoop geacht 
wordt te beschrijven gebonden zijn aan tijd en plaats brengt ze op een lager 
niveau dan het 'blijvende', maar omdat ze niet zoals het lichaam, materieel zijn, 
zijn ze van een hoger niveau dan het lichaam. Ze komen dan terecht op een 
niveau tussen die twee in. We hebben nu fig. 2 gekregen, met drie niveaus. 
Maar, er is in fig. 2 nog een opening. Waarom is die daar?

Stel je voor dat je jezelf betrapt op een gewoonte of iets in je gedrag dat je niet 
bevalt en dat je wilt proberen om jezelf dat af te leren. Dat valt doorgaans niet 
mee. Het is alsof één of meer van de afzonderlijke karaktertrekken geneigd zijn 
om hun eigen gang te gaan, terwijl jij ze van 'bovenaf' observeert en probeert te 
beïnvloeden.
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Daarmee hebben we er een niveau bij, een niveau waaraf het functioneren van 
de karaktertrekken wordt waargenomen, beoordeeld en waar eventueel getracht 
wordt om sturend in te grijpen. Dat niveau moet dus boven dat van de 
karaktertrekken liggen maar het kan niet volledig identiek zijn met het blijvende,
dat door reïncarnatie steeds weer terugkeert. Als dat zo was, dan zouden 
spontane en bewuste reïncarnatieherinneringen veel meer tot het dagelijks leven
behoren. Het model heeft nu dus 4 niveau's, zoals aangegeven in fig. 3. 
Psycholoog Arthur J. Deikman     bijvoorbeeld beschreef dit idee. 

Modellen met niveaus zijn er veel. We kennen ze uit het neoplatonisme, uit 
Oosterse filosofieën, uit theosofie en antroposofie en nog veel meer.  Er is daar 
veel verwarring, overeenkomstige niveaus kunnen verschillende namen hebben, 
hetzelfde woord kan verschillende niveaus aanduiden. Om aan die verwarring te 
ontkomen en om, zoals al gezegd, in dit stadium nog niet meteen begrippen van 
'elders' in het model in te bouwen, geef ik die niveaus nog even geen namen. Ze 
blijven voorlopig genummerd. De niveaus 1, 2 en 3 zijn ons uit het dagelijks 
leven bekend. Niveau 4, het blijvende deel, zou aan sommigen bekend zijn door 
reïncarnatieherinneringen.

De vraag is nu of niveau 3, het observerende niveau, bij het blijvende of het 
tijdelijke hoort. Je zou het kunnen beschouwen als onvergankelijk, als deel dus 
van 4. Maar zouden reïncarnatieherinneringen dan niet eerder regel dan 
uitzondering moeten zijn? Misschien moeten we 3 beschouwen als de overlapping
van twee werelden: het dagelijkse aardse leven en het gebied dat daar bovenuit 
gaat. Niveau 3 is dan een stukje onvergankelijk, dat gedurende een incarnatie is 
'ingekapseld' in de vergankelijke wereld, zoals weergegeven in fig. 4. Niveau 3 is 
zich daardoor niet meer bewust van zijn onvergankelijkheid. Iets dergelijks komt
voor in veel opvattingen over de aard van de mens. (Het lied van de parel 
bijvoorbeeld).  
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Bewustzijn

Ergens in dit model zou nu het menselijk bewustzijn te vinden moeten zijn. Op 
niveau 2 vinden we het directe spontane handelen en ook de emoties. Het zijn de
dingen 'waar je niet bij nadenkt', de karaktertrekken die hun eigen gang willen 
gaan. Dat maakt niveau 2, deels bewust,  deels onbewust. 

Niveau 3 observeert dit. Dat maakt niveau 3, op zijn minst voor een deel, 
bewust. Geweten, er juist wél bij nadenken, hoort bij dit niveau. Met andere 
woorden: er is een zone die de niveaus 2 en 3 overlapt en die toegankelijk is 
voor het bewustzijn. Je bent je niet continu van dat hele gebied bewust. Het 
actueel bewustzijn, datgene waar je je op een bepaald moment feitelijk van 
bewust bent, beweegt zich als een lichtvlekje door het toegankelijke gebied. Dit 
is weergegeven in fig. 5. 
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Beide niveaus hebben een deel dat normaliter voor het bewustzijn toegankelijk is
en een deel dat niet of pas na voldoende oefening bereikt kan worden. Bij 2 is 
dat het 'lagere' deel, grenzend aan het lichaam, bij 3 juist het 'hogere' deel, 
grenzend aan het permanente niveau 4. Ik noem die twee subniveaus 
respectievelijk 'bovenbewust' en 'onderbewust', ook hier weer met dien 
verstande, dat deze termen in het kader van dít verhaal déze specifieke 
betekenis hebben, los van wat ze elders mogen betekenen. 
In het volgende plaatje, fig.6 hebben de verschillende niveaus een naam 
gekregen: 
Niveau 1 heet nog steeds lichaam, 2 heet nu 'psyche', 3 heet nu 'ziel', 4 heet nu 
'geest'. 
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De naamgeving van 3 en 4 is min of meer willekeurig en correspondeert niet 
noodzakelijk met de namen die in andere lagensystemen aan overeenkomstige 
niveaus worden gegeven.

Maar in fig. 6  is nog meer toegevoegd: 'rede' of 'verstand' en 'emoties'. Emoties 
staan in 2, omdat die geneigd zijn tot autonoom functioneren. Dat is bij uitstek 
wat er gebeurt wanneer je onder invloed van je emoties handelt, wanneer jer 'er 
niet bij nadenkt'.
De rede, het verstand, staat in 3, want dat is het niveau waarop je er juist wél 
bij nadenkt. Je moet dan wel goed definiëren wat je met nadenken bedoelt. Op 
dit 'hogere' niveau verwacht je eerder een morele overweging dan een koele 
berekening wat het meeste persoonlijk voordeel oplevert. Op dezelfde manier 
zouden emoties van niveau 2 zowel egocentrisch als menslievend kunnen zijn. 
Daar valt verder over na te denken.
Er is nu, uitgaande van de aanvankelijk onverenigbaar lijkende begrippen 
astrologie en reïncarnatie, een lagenmodel van de mens ontstaan. 
Zoals gezegd, er zijn allerlei modellen met niveaus, lagenmodellen, in het 
neoplatonisme, het hermetisme, in de gnostiek, in de kabbala en nog heel veel 
meer, al dan niet in new-age vorm voorhanden.  Na even zoeken op internet kun
je al gauw fig. 7 maken.
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Het verschil met ons model is, dat dat individueel is, het is een mensbeeld. Die 
andere modellen zijn meer wereldbeelden en zijn doorgaans varianten op het 
neoplatonische model van Plotinus.

De verleiding is nu natuurlijk groot om de twee modellen te gaan vergelijken. 
Dan blijkt dat het 4-lagen model, met een kleine aanpassing, goed bij het 
neoplatonische model past.

Het voor het bewustzijn toegankelijke gebied, dat gesloten was, is nu een zone 
geworden, waar het actuele bewustzijn zich doorheen beweegt. Het mensbeeld is
veranderd in een wereldbeeld.
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Het meest spannende voor mij is dat ik, toen dit model geleidelijk ontstond, 
aanvankelijk, zo ongeveer tot aan fig. 4, van lagenmodellen, neoplatonisme etc. 
nog niets wist. Zou het zo’n voor de hand liggend model zijn dat je er vanzelf bij 
uitkomt?

De cruciale momenten waren:
1. Het ‘ontdekken’  van twee niveaus in mezelf
2. Het besef dat het model aansluit bij een heel oude traditie

Mijn -persoonlijke- conclusies uit dit alles:
1. Astrologie beperkt zich voor mij tot wat zich in de mens afspeelt. Niveau 2 

dus in het plaatje. De "psyche".
2. Astrologie is niet van toepassing op het materiële.
3. Wat op materieel niveau astrologische samenhang lijkt is gevolg van 

menselijk handelen,
4. komt dus uiteindelijk voort uit het menselijk bewustzijn. Dat zou dus 

moeten gelden voor mundane astrologie, financiële astrologie etc. 
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Understanding Astrology einde-
lijk gereed!

Rudolf H. Smit

Letterlijk tientallen jaren heeft dr. Geoffrey Dean er aan gewerkt: het boek dat 
hij in samenwerking met Arthur Mather, David Nias, en Rudolf Smit schreef en 
samenstelde met de hulp van nog vele anderen. Het heet Understanding Astrolo-
gy en het mag zonder overdrijving een Magnum Opus worden genoemd, vooral 
van Geoffrey Dean. Het is dan ook niet niks wat de lezer in handen krijgt: een 
kloek boekwerk, 952 pagina’s dik, wegend 1725 gram (in verzendverpakking 
minder dan 2 kg), fraai geïllustreerd en geschreven in niet al te moeilijk Engels 
(uiteraard op een aantal wiskundig-technische gedeelten na). Het omvat een sa-
menvatting van circa 1000 (!) studies die gedurende de afgelopen decennia wer-
den verricht. Daaronder zijn vele studies die verschenen zijn in het tijdschrift van
de NVWOA! Die worden besproken en waar nodig becommentarieerd.

Wat is de kern van dit alles? Helaas, de 
astrologie heeft géén objectief weten-
schappelijke basis. Eigenlijk kan maar 
één type onderzoek de toets van objec-
tieve werkelijkheid doorstaan, namelijk 
dat van de Gauquelins. Een substantieel
deel van het boek is daarom aan hun 
werk gewijd. 

Dat neemt niet weg dat voor velen as-
trologie een zinvolle persoonlijke bete-
kenis heeft en dat ook zal blijven heb-
ben. Daarom: objectief bezien werkt 
astrologie niét, maar astrologen werken
wél.

Het boek wordt uitgegeven door AinO 
Publications (Wout Heukelom & Cygnea
van der Hooning) en kan bij hen wor-
den besteld voor het bedrag van € 65 
exclusief verzendkosten. Let wel – dit is
de kostprijs. Op geen enkele wijze 
wordt aan dit werk verdiend, door geen
van de betrokkenen. Mailadres: 
wout.heukelom@hetnet.nl.
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Huissystemen

Jan Kampherbeek

De verschillende systemen die je kunt gebruiken om astrologische huizen te 
berekenen zijn al sinds mensenheugenis een belangrijk discussiepunt binnen de 
astrologie. Dat lijkt problematisch maar hoe ernstig is dat?

Vaak hoor je de mening dat de bestaande systemen onderling maar enkele 
graden verschillen. Dàt is een ernstige misvatting. In mijn eigen horoscoop lopen
de verschillen op tot 69 graden, dus ruim twee tekens. (Berekend met Campanus
en met Tekenhuizen, geboren in Enschede). Ook als je alleen naar kwadrant 
systemen (zie later) kijkt zijn de verschillen groot: 42 graden (tussen Campanus 
en Koch). [1] 
De meeste astrologen realiseren zich inmiddels dat het niet om een beperkt 
aantal systemen gaat, astrologieprogramma's bieden al zo'n 10 of 20 systemen. 
Het aantal systemen is in werkelijkheid de 70 al gepasseerd. 
De verschillen beperken zich bovendien niet tot astronomische zaken maar 
betreffen ook het aantal huizen, het wel of niet rekening houden met MC en 
ascendant, de richting van die huizen en de rol van de cusps van die huizen. 

Je komt soms een simpele oplossing tegen: gewoon kijken welk systeem het 
beste werkt. De teneur is dat onderzoekers die zich hier aan wagen vrijwel 
steeds op hun eigen favoriete systeem uitkomen, ongeacht welk systeem dat is. 
Het gaat dan meestal om ad-hoc onderzoek zonder dat men rekening houdt met 
de regels die je aan onderzoek moet stellen.

Sommige astrologen, bijvoorbeeld Jack Chandu en Reinhold Ebertin, besloten 
om, behalve ascendant en MC, geen huizen te gebruiken. 

Maar laten we dit artikel niet helemaal in mineur beginnen. Misschien hebben we 
wel meerdere huissystemen nodig. Misschien kunnen we tot een overzicht komen
waardoor we meer duidelijkheid krijgen.

Meerdere systemen toepasbaar

Vettius Valens gebruikte het huizensysteem dat is genoemd naar Porphyrius al 
een eeuw voordat Porphyrius werd geboren. Hij paste het niet toe op de 
gebruikelijke manier met de standaard betekenissen voor de 12 huizen, maar 
gebruikte het systeem voor het bepalen van de levenskracht [2]. Is het denkbaar
dat je verschillende systemen kunt gebruiken voor verschillende toepassingen? 
In de hedendaagse astrologie zie je dat astrologen die met Placidus werken, voor
uurhoeken soms Regiomontanus gebruiken. In de beginperiode van de 
esoterische (vooral theosofische) astrologie was Campanus populair. 
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Een bepaald huizensysteem zou goed kunnen 
passen bij een bepaalde techniek. Bijvoorbeeld 
Tekenhuizen bij Helleense en Vedische astrologie, 
Regiomontanus bij uurhoek astrologie, Placidus bij
psychologische astrologie.
Evenzo kan het zijn dat een bepaald systeem bij 
een bepaalde astroloog past. Dan kom je wel in 
een subjectieve werkelijkheid terecht die eigenlijk 
alleen is te verklaren als je astrologie als een 
vorm van mantiek ziet.

Ik denk niet dat er maar één systeem is dat juist 
is. Als dat wel zo zou zijn werkten alle astrologen 
vóór de introductie van zo'n systeem met een 
verkeerde manier van huizen berekening, op zijn 
minst een merkwaardige conclusie.

Een overzicht

Er zijn verschillende manieren om een overzicht te krijgen van huissystemen. Ik 
noemde al de astronomische aanpak, de rol van Mc en ascendant,  hoe je de 
cusps ziet, het aantal huizen en de richting van de huizen.

De astronomische aanpak

Huizen ontstaan doordat de aarde elke dag een keer om haar as draait. De as-
draaiing is tegen de richting van de klok met als gevolg dat onder meer de 
planeten en tekens langs de hemel in de richting van de klok lijken te bewegen. 
Tot zover een vrij eenvoudig gegeven. Maar meestal willen we posities graag 
zien op de ecliptica, we brengen een drie-dimensionele werkelijkheid terug tot 
een twee-dimensionele. De eenvoudigste manier om dat te doen is de ecliptica 
te verdelen. Die ecliptica is weliswaar gekoppeld aan de jaarlijkse revolutie van 
de aarde om de Zon en niet aan de as-draaiing van de aarde. Desondanks kun je
die ecliptica wel verdelen. Bekende voorbeelden hiervan zijn Tekenhuizen, 
Gelijke huizen vanaf de ascendant en Porphyrius.

Een tweede optie is het verdelen van de equator. De equator is een gevolg van 
de as-draaiing van de aarde en lijkt dus geen gekke keus. Maar er zijn 
verschillende mogelijkheden om een projectie van de equator naar de ecliptica te
maken en dat resulteert in meerdere systemen. Bekende voorbeelden van op de 
equator gebaseerde systemen zijn Alcabitius, Regiomontanus en Morinus.

Je kunt ook kijken naar de hemelbol als geheel. Die verdeel je in porties die 
ergens de ecliptica snijden. Je verdeelt dan de ruimte. Twee voorbeelden van 
ruimte systemen: Campanus en het recente systeem van Krusinski. 
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Een vierde mogelijkheid is het verdelen van de 
tijd. Je kijkt naar het tijdsverloop van punten
aan de hemel, typisch gemeten van opkomst tot
ondergang (en omgekeerd). De belangrijkste
exponenten van tijd systemen zijn Placidus en
Koch.

Deze opsomming is niet volledig, er zijn ook
andere benaderingen mogelijk (kegel projectie:
Topocentrische huizen, parallel cirkels: APC
systeem), maar deze vier invalshoeken dekken
de overgrote meerderheid van de bestaande
huissystemen.

Wel of geen kwadrant: ascendant en MC

Veel systemen zien het MC als cusp 10 en de ascendant als cusp 1. Je krijgt dan 
een verdeling in kwadranten die overeenkomt met de belangrijke hoekpunten in 
de horoscoop. Maar er zijn ook systemen waarbij MC, ascendant of beide niet op 
een cusp staan.
Voorbeelden van kwadrant systemen: Alcabitius, Campanus, Regiomontanus (en 
nog veel meer). Enkele systemen die je niet tot de kwadrant systemen kunt 
rekenen: Tekenhuizen, Gelijke huizen vanaf ascendant en Morinus.

De rol van de cusp

Meestal geeft de cusp het begin van een huis aan. Ook hierop bestaan variaties: 
sommigen plaatsen de cusp in het midden van het huis (bijvoorbeeld Vehlow), 
anderen gebruiken een voorspan van vaak 5 graden bijvoorbeeld Pancharios.

Het aantal huizen

De meeste systemen gebruiken 12 huizen. Er zijn ook systemen met 4, 8, 13, 
16, 32 en 36 huizen. Hiervan is eigenlijk alleen de Oktotopos (acht huizen) van 
belang. Dit systeem is waarschijnlijk het oudste systeem waarover we 
beschrijvingen hebben. Michel Gauquelin gebruikte onder meer 36 huizen maar 
zijn benadering was niet bedoeld om een nieuw systeem te poneren.

De richting van de huizen

De huizen krijgen vrijwel altijd dezelfde richting als de tekens van de dierenriem:
tegen de richting van de klok. Volgens sommigen is dat vreemd; ze vergelijken 
de betekenis van de huizen met de beweging van de Zon die immers opkomt in 
het twaalfde huis. Onder meer Lasson [3 en 4] en Guinard [5] besloten deze 
richting om te draaien. 
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Het poolprobleem

Veel huizensystemen kun je boven de poolcirkel
niet berekenen. Er zijn daar momenten waarbij de
ecliptica en de horizon samenvallen. Delen van de
ecliptica zullen op een bepaalde dag helemaal niet
op de horizon komen. Systemen die niet
projecteren maar tellen vanaf een bepaald punt
(gelijke huizen systemen) hebben daar geen last
van. Tijdsystemen daarentegen worden er
onevenredig sterk door geraakt.

In de komende Nieuwsbrieven bespreek ik de
belangrijkste huizensystemen in detail. Daarbij
gaat het niet alleen om de berekening maar ook
om de achtergrond en de historische context. En ik
kijk naar het poolprobleem voor de te bespreken systemen.

Noten

5. Jan Kampherbeek - De duiding ontraadseld, Enschede, 2012. p. 7-8. Gratis download via: 
http://jankampherbeek.nl/2017/07/22/de-duiding-ontraadseld-nu-gratis/

6. Vettius Valens – Anthology, Book II (concl.), & Book III. Vert. Robert Schmidt, red. Robert 
Hand. Project Hindsight, Greek Track, Volume VIII. Berkeley Springs, WV, 1994.

7. Léon Lasson - Ceux qui nous guident, 1946

8. Léon Lasson - L'erreur des astrologues (uittreksel uit bovengenoemd werk), download via 
cura.free.fr

9. Patrice Guinard - Dominion, or the System of 8 Houses delen 1 en 2, download via 
cura.free.fr
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Maak je eigen indeling voor een 
horoscoop formulier

In Solar Fire kun je zelf een horoscoop formulier ontwerpen. Je vindt deze optie 
via het menu Utilities -> Page Designer. De meeste gebruikers van Solar Fire 
zullen bekend zijn met deze optie.
In de Facebook groep Declinations stond onlangs een bijzonder uitgebreid voor-
beeld van deze mogelijkheid. Het voorbeeld is van Wendy Guy, één van de be-
heerders van deze groep (de andere beheerder is NVWOA lid Marij Franken-Nor-
den). Wendy kwam met een horoscoop voor de beslissing van een Amerikaanse 
senaat-commissie om een gerechtelijk onderzoek naar Donald Trump te advise-
ren. Ze publiceerde daarbij het horoscoop formulier dat je op de volgende pagina
vindt. Wendy gaf toestemming deze figuur in onze Nieuwsbrief te plaatsen.
Naast de gebruikelijke onderdelen als horoscoop cirkel en aspect trapje zie je on-
der meer lineaire weergaven van posities in declinatie en lengte, de midpunten, 
momenten van eclipsen in het nabije verleden en in de toekomst en nog veel 
meer.
De hoeveelheid informatie is enorm en soms is de ruimte aan de krappe kant. 
Maar het combineren van zoveel informatie op één pagina is een krachtige optie. 
Uiteraard zal de gewenste informatie per astroloog verschillen. Met de Page De-
signer kun je zelf je eigen formulier naar wens samenstellen.
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Franz Anton Mesmer
Albert Bredenhoff

Het zal velen minder bekend zijn dat Franz
Anton Mesmer, geboren op 23 mei 1734 en
gestorven op 5 maart 1815  en wiens naam
nog altijd voortleeft in de term “Mesmeris-
me”ooit zijn leer baseerde op astrologische
en astronomische  uitgangspunten. Het
mesmerisme of ook het dierlijk magnetisme
genaamd vond zijn oorsprong in de uitkom-
sten van zijn proefschrift uit 1766. Zijn 48
pagina's tellende proefschrift “Dissertatio
physico-medica de planetarum influxu” be-
schrijft de rol en invloed van de planeten op
het organische leven en dus ook op de
mens. Hij baseerde zich  op de laatste na-
tuurkundige ontwikkelingen, zoals de na-
tuurwetten waaronder  de zwaartekracht
van Newton en de bewegingen van ons zon-
nestelsel die door Kepler geformuleerd wa-
ren. Maar minstens zo belangrijk was dat
Mesmer had nagedacht over de rol van de
ether als medium, waardoor deze buiten-
aardse cosmische  krachten hier hun  uit-
werking konden hebben. Later werd er ge-
twijfeld aan de originaliteit van het proef-
schrift van Mesmer, toen ontdekt werd dat
in het werk van Richard Mead (1673-1754)
dezelfde grondgedachten waren verwoord. Mesmer's werk heeft de tand des tijds
in zoverre doorstaan dat hypnose en psycho-therapie deels terug te voeren zijn 
op zijn theorie.

Er bestaan minstens drie Nederlandstalige publicaties die leerzaam zijn om ken-
nis te maken met deze bijzondere geschiedenis.

Joost Vijselaar – De magnetische geest. Nijmegen 2001

Wim Gysen – Franz Anton Mesmer. uitgeverij Sigma 2001

Robert Darnton – Mesmerisme. Amsterdam 1988. (Engels origineel uit 1968)

Op de volgende pagina de horoscoop van Mesmer, 

bron: https://www.astro.com/astro-databank/Mesmer,_Franz_Anton
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Explosies
Frank Vernooij

Op 3 december 2022  presenteerde ik een vervolg op mijn lopende onderzoek 
naar explosies.

In mei 2022 was het onderzoeksbestand met 200 nieuwe data van explosies op 
een totaal van 300 data gekomen.

Deze keer presenteerde ik de resultaten na toevoeging van nog 250 nieuwe data,
waarmee het totale bestand op 550 data is gekomen.

Spannend om te zien of eerdere resultaten bevestigd lijken te worden, en dan 
m.n. een hoger dan verwachte Zon - Uranus frequentie.

Ik loop in vogelvlucht het hele onderzoek van inmiddels tweeeneenhalf jaar nog 
eens langs met de belangrijkste resultaten en overwegingen, toegespitst op dit 
aspect. Want het onderzoek richt zich ook op veel andere astrologische factoren-
combinaties. Dat komt een andere keer aan bod.

Het onderzoek begon als een onderzoek naar catastrofes maar werd vandaar uit 
heel snel een onderzoek naar 'ongewilde niet-particuliere explosies in niet-parti-
culiere settingen', in het algemeen: ongelukken bij bedrijfssituaties, munitieop-
slagplaatsen ed. 

Vanaf het eerste ogenblik was de hypothese dat astrologisch-theoretisch op de 
eerste plaats een sterke positie van Uranus te verwachten was op het moment 
van een explosie - als, uiteraard, de 'sterrenstand' er op het moment van een 
explosie toe zou doen.

Na beoordeling van de resultaten van de eerste 50 data is de hypothese ver-
scherpt naar 'er valt een hoger dan te verwachten frequentie van het Zon - Ura-
nus aspect te verwachten', als uitdrukking van die sterke positie van Uranus op 
het moment van een explosie.

De vorige uitbreiding van het onderzoek naar 300 data had resultaten die je als 
bevestigend voor deze hypothese kon interpreteren.

We zullen zien of dit opnieuw het geval lijkt. 
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De inkadering van planeten - een
techniek van Alexandre Volguine

Jan Kampherbeek

Alexandre Volguine werd geboren op 3 maart 1893 (Gregoriaanse kalender) om 
5:46:13 in Novaja Praga, 48N33 32E54, destijds Rusland, momenteel Oekraïne. 
De ongecorrigeerde tijd was 5:45.
In de jaren '20 van de vorige eeuw vluchtte hij naar Frankrijk en daar ontpopte 
hij zich als een belangrijk astroloog. Het door hem opgerichte tijdschrift Les 
Cahiers Astrologiques was van hoge kwaliteit. Volguine overleed op 23 juni 1976 
in Nice.
Volguine interesseerde zich voor vele technieken, zowel westers als vedisch. Hier
kijk ik naar een techniek die hij zelf ontwikkelde, de 'Encadrement' of inkadering 
van planeten.
Hij beschrijft deze techniek in zijn boek Les Significations des Encadrements 
dans l'horoscope dat verscheen in 1974. Daarin grijpt hij terug op eerdere 
artikelen die vanaf 1956 verschenen in Les Cahiers Astrologiques.
In dit boek beschrijft hij de techniek in een kort voorwoord waarna hij de 
mogelijk combinaties behandelt in een reeks uitgewerkte duidingen.  

De techniek

Inkadering is een eenvoudige techniek. Je vindt 
de inkadering van een planeet door te kijken 
welke planeten vóór en na die planeet staan. 
Het gaat steeds om de dichtstbijzijnde planeet 
voor, en de dichtstbijzijnde planeet na onze 
planeet. Als voorbeeld gebruik ik de horoscoop 
van Volguine (zie volgende pagina, ik heb me 
gebaseerd op de gecorrigeerde tijd). Beginnend 
bij 0 graden Ram vinden we de volgende 
inkaderingen: 

 Venus ingekaderd door Zon en Maan 
(Chiron telt niet mee).

 de Maan door Venus en Pluto

 Pluto door de Maan en Neptunus

 Neptunus door Pluto en Mars

 enzovoort.
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Volguine gebruikt uitsluitend de klassieke planeten en Uranus, Neptunus en 
Pluto. Chiron blijft buiten beschouwing, evenals de Maannode. MC en ascendant 
worden wel ingekaderd maar kunnen zelf niet inkaderen. In de horoscoop van 
Volguine wordt het MC ingekaderd door Mars en Uranus maar Uranus wordt 
ingekaderd door Mars en Saturnus en niet door MC en Saturnus.
Inkadering doet denken aan midpunten, het verschil is dat de planeet niet in het 
midden hoeft te staan maar ook dat een geldig midpunt alleen een inkadering 
oplevert als er geen andere planeten staan tussen de ingekaderde planeet en de 
inkaderende planeten.

Er zijn pogingen geweest de theorie aan te passen. Volguine beschrijft dat 
Gustave Bouchart de maanknopen mee wilde nemen. De astroloog Kabrian 
gebruikt in eerste instantie alleen de klassieke planeten en daarna, in een soort 
tweede duidingsslag, breidt hij de planeten uit met Uranus, Neptunus en Pluto. 
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Daarbij geeft hij aan ook te willen kijken naar teken, decanaat, navamsha en 
graad. 
Volguine beperkt zich tot de eenvoudige methode die ik hiervoor beschreef. Dat 
lijkt me een goede aanpak. Je moet pas overwegen technieken uit te breiden als 
je voldoende aanwijzingen hebt dat de basis techniek werkt. 

De duiding

Over de duiding vinden we weinig informatie anders dan een lange reeks van 
recepten. Ook in dit opzicht zie je een parallel met midpunten. Een belangrijk 
verschil met midpunten is dat inkaderingen qua tijd minder specifiek zijn. Een 
midpunt heeft een nauwe orb, bij een inkadering is er meer speling.
Om meer over de specifieke duidingen te weten te komen kun je het boek van 
Volguine aanschaffen of zelf combineren. Als voorbeeld geef ik het begin van de 
duiding voor een Maan die wordt ingekaderd door Mars en Uranus:
La Lune entre Mars et Uranus rend indépendant et incline aux décisions rapides 
en souvent précipitées, à une action aventureuse qui surprend fréquemment 
l'entourage et provoque des conséquences difficilement prévisibles. 
Vertaling: De Maan tussen Mars en Uranus maakt je onafhankelijk en geneigd tot
snelle en vaak overhaaste beslissingen, tot avontuurlijke actie die de mensen om
je heen vaak zal verrassen en die moeilijk voorspelbare gevolgen heeft.

Onderzoek

Met een statistisch onderzoek naar vliegongelukken probeert Volguine een 
onderbouwing te geven aan dit systeem. Bij 195 ongelukken vond hij dat de Zon 
40 keer omkaderd werd door o.a. Saturnus, 26 keer door o.a. Mars en 22 keer of
minder door de overige planeten. Mercurius en Venus liet hij buiten beschouwing 
omdat de kans op een inkadering tussen deze planeten en de Zon onevenredig 
groot is. Duidelijk is dat het hier om een exploratief onderzoek gaat: geschikt 
voor hypothese vorming maar niet voor het trekken van conclusies. 
Bij onderzoek naar inkadering is het zeker nodig met artefacten rekening te 
houden. Volguine deed dat al door Mercurius en Venus buiten beschouwing te 
laten, maar voor onderzoek met enige bewijskracht is ook hier een correct 
opgezette controlegroep nodig.   

Referenties

 Volguine - Les Significations des Encadrements dans l'Horoscope, Parijs, 1974,
1979.

 Astro Databank: https://www.astro.com/astro-databank/Volguine,_Alexandre

 Charles Harvey - Obituary: Alexandre Volguine. Astrological Journal, vol. XIX 
No. 1, winter 1976-77. In dit artikel staat een afwijkende geboortetijd.
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Gratis downloaden: Everyman’s 
Astrology door Edward Lyndoe

De titel doet een populair werkje vermoeden
zonder al te veel diepgang, maar dat blijkt
niet te kloppen. Het is een serieuze intro-
ductie in astrologie maar wel met enkele
unieke aspecten. Zo gebruikt Lyndoe het
huizensysteem van Morinus en voor pro-
gressies een iets aangepaste versie van de
tertiaire directies van E. H. Troinski.

Bijzonder is dat het boek een verschijnings-
datum van 1919 vermeldt, dat zou voor ter-
tiaire directies wel erg vroeg zijn. Maar Lyn-
doe refereert aan een publicatie van Troinski
uit 1951 dus die verschijningsdatum moet
onjuist zijn. 

Waarschijnlijk gaat het hier om een bewerk-
te heruitgave uit 1959.

Downloaden kan via archive.org: 

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.460439
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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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