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Agenda

1 April: Frits Bolk, Planetenkrachten in de Beeldende kunst.

6 Mei: Frank Vernooij, Voortgang explosieonderzoek, (onder voorbehoud) 
Voortgang fibromyalgieonderzoek – Herman Oldenburger, Vivian Muller en 
Truus van Leeuwen.

2 September: Ben Rovers over onderzoeksmethoden in de astrologie.

7 Oktober: wordt nog ingevuld.

21 oktober: SYMPOSIUM te Zwolle.

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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De beeldtaal van Michelangelo en
Raphaël
De Zon conjunct Mars en de Zon conjunct Venus

Frits Bolk

Michelangelo en Raphaël zijn respectievelijk in 1475 en in 1483 geboren in een 
bruisende vernieuwende kunstperiode: het begin van de de hoog renaissance. In 
de beeldende kunst leerde men het perspectief te hanteren. In de vroegere re-
naissance kon men geen "lichaamsverkortingen"en verre horizonten schilderen. 
De beeldruimte werd beperkt tot alleen het platte vlak. In de latere renaissance 
onderscheiden de figuren op doek en in de fresco's zich door licht en schaduw-
werking en staan ze losser van elkaar. Wereldser lijken ze, individualiteiten ko-
men tot wasdom, persoonlijkheidskracht doordringt het werk. Deze tijd kent vele
uitstekende kunstenaars: Da Vinci, Titiaan, Lotto, Luini e.a. Twee conjuncties 
vielen me op in de horoscopen van Michelangelo en Raphaël; namelijk de Zon 
conjunct Mars en de Zon conjunct Venus. Natuurlijk valt er veel meer te zeggen 
over de horoscopen van beide grote persoonlijkheden, maar alleen het verschil in
de beeldtaal van deze conjuncties vond ik al zo opvallend naar voren komen dat 
ik de lezer er graag deelgenoot van maak.
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Mars als beeld-
taal in het alge-
meen

In de moderne kunst 
zien we bij afflicties en 
belangrijke conjuncties 
van Mars een snelle di-
recte opzet, actief ogend
dynamisch werk, diago-
nale bewegingen, kleur-
contrasten, scherpe hoe-
ken, kortom tempera-
ment vol werk. Je kunt 
niet om de krachtex-
pressie heen, denk aan 
het werk van Marc, 
Kirchner, de Vlaminck, 
Kandinsky, v. Gogh e.a. 
Hoe uit deze Marskracht 
zich nu bij een klassie-
ker als Michelangelo?

De Zon conjunct 
Mars bij Miche-
langelo

Michelangelo werd La 
Terribilità genoemd van-
wege zijn moeilijke com-
promisloze solistische 

gedrag. Hij kon bruusk, geprikkeld en heethoofdig reageren. Als puber brak hij 
zijn  neusbotje in een tweegevecht, zie de portretbuste. Zelfs de vriendelijke en 
goedaardige Raphaël noemde hem "de beul". Michelangelo had een sterke onver-
schrokken drive, was niet bang voor conflict en kreeg dit ook regelmatig.

Als kunstkenmerk van de Zon-Marsconjunct zien we actie en dynamische bewe-
gingen op frescofiguren en in marmeren beelden. Zijn beeldend werk is zeer 
krachtig en "powerfull". De fresco's in de Sixtijnse Kapel in Rome bevatten veel 
energierijke, actieve in beweging zijnde voorstellingen en figuren. De lichaams-
bewegingen lijken die van sportende figuren, weinigen zitten echt stil. Het vuur-
element van Mars herkennen we aan de de diagonale bewegingen en de hoeken 
die armen en benen maken. Voor deze megaklus en krachtinspanning kon hij 
goed uit de voeten met zijn Zon conjunct Mars.
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Het gebaar op "Het Laatste Oordeel" van Christus geeft de actieve Mars bewe-
ging goed weer.

Benjamin Haydon, schilder en schrijver schreef over het plafondfresco dat Miche-
langelo's figuren eruit zien alsof ze beledigd zijn en op het punt staan te gaan 
slaan of trappen. Hun spieren zouden gespannen en als het ware op springen 
staan.
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De spierbundels van de Sybile zijn bijvoorbeeld te sterk aangezet. In David die 
Goliath met de slinger te lijf gaat is de actieve Mars met zijn doelgerichte wil 
krachtig verbeeld.

De Franse reiziger Blaise de Vigenère had Michelangelo aan het werk gezien. Hij 
schreef dat hoewel de kunstenaar over de zestig was hij in een kwartier meer 
splinters van een hard blok marmer had afgeslagen dan drie jonge steenhouwers
in driekwartier. Michelangelo ging met zoveel energie te werk dat je als beschou-
wer dacht dat het marmer in stukken zou vliegen. Met eén houw hakte hij stuk-
ken van vier vingers dik met veel precisie van het blok. Als hij er meer vanaf had
gehakt zou het gehele werk zijn bedorven. Hij gebruikte geen dril, deed alles met
de kauwbeitel en daar heb je echt een flinke Marsenergie of spierkracht voor no-
dig!

Venus als beeldtaal in het algemeen

Hoe verhoudt de Marskracht zich nu met de expressiekracht van Venus? Belang-
rijke kunstkenmerken bij een Zon conjunctie Venus of sterke positionering in de 
horoscoop zijn de tendens tot verfraaiing en de innemendheid van de beelden. 
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Het scheppen is gericht op een esthetisch verbeelden van schoonheid en harmo-
nie. Denk aan de van Spaandonk's bloemen, de bevallige vrouwen van Renoir, 
Boucher en werk van Rossetti, Canova e.a.

De Zon conjunct Venus bij Raphaël

Raphaëls gedrag 
was niet zo wrang 
als dat van Miche-
langelo. Raphaël 
bewonderde
Michelangelo, maar
deze was wat vij-
andiger naar hem. 
De conjunctie Zon-
Venus openbaart 
zich o.a. ook in het
zachtmoedige, 
vriendelijke, goed-
hartige en meer 
aanpassende ka-
rakter.
Raphaël werd door 
iedereen gemogen.
Met mannen die 
beducht waren 
stond hij op goede 
voet. Zijn eigen 
werk kon hij in de 
steek laten om bij-
voorbeeld zijn 
mede kunstenaars 
te helpen met een 
probleem. Als hij 
naar het hof ging 
was hij altijd om-
ringd door vele 
medewerkers.
Burgers konden in 
die tijd ook tot kar-
dinaal benoemd 
worden en Raphaël
was vanwege zijn 
vrome gedrag een 
serieuze kandidaat.
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Zijn kunst kenmerkt de aandacht en gevoeligheid voor de vrouwelijke charme en
schoonheid zoals we zien in het vroegere werk van de drie Gratiën. Zijn ma-
donna's geven het verlangen van Venus weer om zachtheid, gratie, elegantie en 
beminnelijkheid uit te drukken. De madonna's zijn vaak ook meer een geïdeali-
seerde weergave van het vrouwelijk schoon dan van een heilige zaak.
De behoefte aan verfraaiing zien we ook bij de versierde bogen van de Villa La 
Farnesina. 
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Samenvatting

De beeldtaal van de krachtige Zon conjunct Mars bij Michelangelo vinden we ge-
beiteld uit grandioze monolieten terug. Een dynamische, beweeglijke en "spier-
balexpressie" in marmer en tevens op fresco's die ponerend, overheersend en 
rigoureus van aanpak is en daardoor ook bijna onbereikbaar voor de beschouwer
lijkt. De beeldexpressie van Venus is verbindender, gracieuzer, verfijnder, vrede-
voller en zachter dan Mars. Raphaël's portretten en madonna's tonen de liefdes-
gevoelens van Venus waarmee ze gemaakt zijn. In deze scheppingen wordt de
menselijke waardigheid zichtbaar. Natuurlijk zien we ook in enkele historiestuk-
ken pittigere thema's terug, maar zijn nog bekendere madonna's waarvan hij er 
zo'n 35 maakte zijn bij uitstek scheppingen van de Zon conjunct Venus.
Beide kunstenaars doen m.i. totaal niet voor elkaar onder. Het mooie is dat je 
met de horoscoop in de hand ook de beeldtaal en stijl van werken kunt door-
gronden en begrijpen.
Met de conclusie dat je bij deze kunstenaars zeker niet om de Zon conjunct Mars 
of Venus heen kunt!

Dit artikel is, met toestemming van de auteur, overgenomen van de website 
www.atelierdedierenriem.nl
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Uit de Astrological Journal van 
September-Oktober 2022

Frank Vernooij

In dit nummer een paar arti-
kelen die inzoomen op hoe
astrologen de ziel zien in hun
astrologische consultatie en
hoe ze ze omschrijven.

Eerst de andere artikelen:

Frank Clifford gaat in op
het aftreden van Boris John-
son. De aankondiging kwam
op 7 juli 2022 om 9.10 uur in
Londen, zijn besluit zou hij
vlak voor 8.30 u. genomen
hebben. De geboortetijd van
hem komt uit een brief van
zijn vader: 19 06 1964 in
New York Manhattan. Een
maand voor zijn aftreden
speculeerde Clifford met an-
deren aan de hand van de
Zonneboog dat Johnson’s
aftreden in augustus zou ge-
beuren.

En ook Oscar Hofman in
zijn column ‘ Fixed Stars’
neemt deze gebeurtenis als
uitgangspunt. Daarbij geeft
hij een interessant exposé
over ‘the lunar mansions cycle’, de maanhuizen, die zo nauw verbonden zijn met 
de sterren dat je ze ook ‘starmansions’ zou kunnen noemen. De lunaire zodiac 
van 28 huizen begint bij de eerste ster van Aries Mesarthim. Er is m.b.v. deze 
methode een geboortehoroscoop en voor voorspellingen wordt de secundaire 
progressie van de Maan gebruikt, door de huizen. Elk huis heeft een uitgespro-
ken betekenis en een ‘ruling star’. De hoofdredacteur van de Astrol. Journal te-
kent aan dat Hofman’s column was ontvangen op 9 juni, waarin de suggestie dat
in juli het einde van zijn premierschap zou komen.
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Aleix Mercadé gaat in op het tekenen van de dierenriemsymbolen m.b.v. A.I. 
(artificiele intelligentie). Dalle-2 technologie creëert een plaatje vanuit een be-
schrijving in normale taal. Je moet ervan houden, lijkt me. Zie : www.astrologia-
experimental.com/22/07/17/astrologiaenteligenciaartificial/

Weggelopen huisdieren: Drie astrologen beschouwen vanuit de uurhoekastro-
logie hoe ze hun weggelopen ‘AWOL pets’ probeerden te interpreteren om ze op 
te sporen.

Felipe Avila Reyes beschouwt de technologische ontwikkeling van de computer 
vanaf zijn eerste begin in de jaren ‘30 in het licht van cycli van Saturnus, Uranus 
en Neptunus. Met cycli bedoelt hij de aspecten tussen deze planeten onderling.

Boekbespreking van Oscar Hofman’s The Lunar Mansions Guide : Rediscove-
ring the Western Lunar Zodiac en Kim Farnell ‘The True History of Sun Sign As-
trology’ door Jan Kampherbeek ook in onze Nieuwsbrief van oktober 2022 be-
sproken

Julian Venables doet een horoscopische ‘micro-analyse’ van Johnny Depp 
m.b.v. midpunten en synastrie van zijn relaties met zijn vorige echtgenotes c.q. 
vriendinnen, Alice Cooper, Winona Ryder, Kate Moss en Amber Heard.

Ann Whitaker over de verschuiving naar de Stier-Schorpioen Maansknopenas 
half januari 2022 voor anderhalf jaar. Haar recente boek ‘The Moon’s Nodes in 
Action’ ging om de vraag: ‘Hoe betekenisvol is de node-as in te interpretatie van 
horoscopen?’ Ze concludeert ‘het geeft zo’n sterke suggestie dat we allemaal 
onze bestemming hebben en dat er op bepaalde tijden in het leven gebeurtenis-
sen en keerpunten zijn die als een initiatie werken in de voortgang naar die be-
stemming. Alsof – zoals Indische astrologen zeggen: ‘de Maansknopen verbon-
den schijnen met de werking van het Lot in het vormen van onze persoonlijke 
bestemming’. Met name ook in combinatie met transsaturnalen, speciaal Pluto. 
Ook zij was benieuwd wat de conjunctie met Uranus eind juli/begin augustus zou
‘doen’ (zie de Nieuwsbrief van september 2022)

Maurice Fernandez geeft in ‘The evolutionary levels of consciousness’ , een 
hoofdstuk uit zijn boek ‘Astrology and the Evolution of Consciousness’ een sche-
ma van drie maal drie onderscheidende niveaus van wat hij beschouwt als het 
bewustzijnsniveau van iemand.

Hij begint met de vraag: hoe komt het dat astrologische tweelingen, mensen die,
al of niet biologisch, bijna op dezelfde tijd geboren zijn zulke verschillende levens
kunnen leiden. Sommige astrologen zoeken het in de toch iets verschillende 
stand, Fernandez gelooft veeleer dat het verschil in bewustzijnsniveau, ‘the soul-
age factor’, hier de relevante factor is, in het kader van een proces van opeen-
volgende reincarnaties. De horoscoop geeft dit niveau niet weer. Evolutionary 
Astrology tracht dit niveau te indentificeren, een concept voorgesteld door Dane 
Rudhyar in ‘the Astrology of Transformation’ en verder ontwikkeld door Jeffrey 
Green. Dat niveau kan alleen worden vastgesteld in contact met de persoon zelf:
zijn waarden en keuzes. Dat niveau onderscheidt hij naar drie niveaus die elk 
drie lagen hebben.
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Het eerste niveau, ‘consensus consciousness’ betreft iemand die leeft vanuit wij-
denken, erbij horen, conventionele waarden van de groep waarin hij leeft, en die 
de waarden van zijn groep volgt met de keuzes die erbij horen. Je bent het met 
elkaar eens, je stelt daar geen diepgaande vragen bij (consensus). Veiligheid, 
overleving ed. zijn van centrale betekenis. Hij schat dat drie kwart van de we-
reldbevolking hieronder valt. In de onderste bewustzijnslaag is nauwelijks sprake
van gevoel voor individualiteit, als dingen veranderen gebeurt het door gebeurte-
nissen van buitenaf. In de twee volgende stadia wordt binnen dezelfde context 
gezocht naar een betere (individuele) positie, er is meer ambitie, maar uiteinde-
lijk geen vragen bij de basale waarden.

Het tweede niveau noemt hij ‘Individuated Consciousness’. Vanuit een onvrede 
met alles wat het eerste niveau biedt ontstaan vragen en opstandigheid. Behoef-
te aan vrijheid en authenticiteit neemt toe en leidt tot experimenteren, avontu-
rieren en afwijken van de mainstream. Een veel meer individuele weg die inspire-
rend en productief kan uitpakken maar ook kan leiden tot onproductieve exces-
sen en natuurlijk op weerstand van de gemeenschap stuit. De drie substadia ge-
ven opeenvolgende graden van rijpheid aan waarmee deze individualiteit wordt 
vormgegeven. En de waarden en attitudes die erbij horen zijn duidelijk meer ho-
listisch, emotioneel bewuster en inspirerend voor anderen.

Het derde niveau noemt Fernandez ‘Spiritual Consciousness, en dat veronderstelt
hij bij een erg klein gedeelte van de mensheid. In essentie een ontwikkeling naar
‘gedreven worden door de behoefte dienstbaar te zijn aan het geheel van de we-
reld en het leven en niet tot dingen van direct eigen belang. Wat het geheel dient
wordt veeleer als ‘personal gain’ ervaren. Op dit niveau gaat het om wat juist 
bevonden wordt en niet om persoonlijke wensen. Eenheid en samenhang is be-
langrijker dan verschillen en harde grenzen aanbrengen. Zo iemand wordt onpar-
tijdiger en doorziet persoonlijke voorkeuren als relatief en niet van belang. Een 
verschuiving van de behoefte om begrepen te worden naar een verlangen om te 
begrijpen. Vrijheid gaat niet meer over persoonlijk ervaren mogelijkheden maar 
om steeds meer vrij te worden van negativiteit. In de drie substadia een ontwik-
keling van ontdekking van waarden die samenhangen met iets ‘hogers’, iets 
overkoepelends in het menselijk leven naar een steeds gefundeerder daarin 
staan en van daaruit leven. Fernandez beschrijft dit alle stadia aan de hand van 
concrete voorbeelden.

Jayne Logan beschrijft in ‘The nature of the soul in contemporary western as-
trology’ Dit is een uittreksel van een onlangs bij de Sophia Centre Press versche-
nen boek ‘Skylights: Essays in the History and Contemporary Culture of Astrolo-
gy’ .

Nicholas Campion ‘Dit hoofdstuk onderzoekt iets dat veel astrologen voor kennis-
geving aannemen maar dat zelden echt bekeken wordt: de rol van de ziel in de 
astrologie’.

Logan stelt: In veel vormen van moderne Westerse astrologie wordt de ziel be-
schouwd als ‘a unique vehicle’ en ‘container’ van alle individuele ervaringen, haar
karmische geschiedenis, goed en slecht, die ‘creates an imprint reflected by the 
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personality’. Bernadette Brady ‘maar elke interpretatie van een astroloog hangt 
af van de visie van diegene op ‘het leven’ zoals op begrippen als lot en vrije 
wil...de horoscoop geeft alleen weer wat voor een persoon is bepaald, de vrije wil
is daarin per definitie unreadable’. In dit artikel trekken vele personen voorbij 
met hun ideeen over lot, bestemming, karma vrije wil en ziel zoals Liz Greene, 
Nick Campion, James Hillman, Brian Clarke, Alan Leo, Dane Rudhyar, Robert So-
lomo, Martin Gansten, A.R.Wadia, Alice Bailey, Jeffrey Green, Alen Oken, Mark 
Jones, Glenn Perry, Stephen Arroyo en Christina Rose. Het is een soms wat frag-
mentarisch maar ook boeiend exposé over dit thema.

Historisch gezien refereert ze eerst aan Ptolomeus, wiens concept van de ziel ge-
baseerd was op een combinatie van ideeen van Plato en Aristoteles met invloe-
den vanuit de Stoa, en die een relatie legde met Mercurius en de lichten. De ziel 
die zich uitdrukt door ‘mind, emotion and body’. Voor Plato is de ziel, met zowel 
een transcendent als een zich manifesterend aspect, en niet het lichaam, de es-
sentie van de mens, een ziel die reïncarneert. Aristoteles zag de ziel ook als es-
sentieel, als een leven scheppende kracht ,maar verwierp het idee van reincarna-
tie. Inherent aan deze ideeen, zoals later toegepast in de astrologie, zijn noties 
als dat de geboortehoroscoop een beschrijving is van de huidige incarnatie van 
een ziel en dat er sprake is van een individuele levensbedoeling en bestemming. 
Een visie die botste met de algemeen christelijke visie. Een middeleeuwse oplos-
sing hiervoor was om te stellen dat de planeten slechts op het lichaam konden 
inwerken – aansluitend bij de visie van Aristoteles – en het lichaam op de ziel – 
maar de planeten nooit rechtstreeks op de ziel, die hoorde bij God.

Daarna verdween de ziel tot de 19e eeuw uit westers astrologisch zicht, behou-
dens een opleving in de Renaissance toen het neo-platonisme in de belangstel-
ling kwam, met name bij Marsilio Ficino.

En dan komt in de late 19e eeuw een nieuwe periode in de historie , waarbij via 
India de ziel in de theosofie weer binnen komt, samen met het begrip karma ’the
aggregation of every experience the Soul has had so far’. Voor theosofen be-
schreef de horoscoop de bestemming van het individu als een uitdrukking van 
zijn / haar karma en als een mogelijkheid hiermee ‘te werken aan de verbetering
van zichzelf’. Karma en astrologie raakten zo verweven. Hier bouwden astrologen
als Alan Leo, gestorven in 1917, en Dane Rudhyar, gestorven in 1985 op voort in
termen van zelfkennis, en persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Leo: ‘ Mijn hele
geloof in de wetenschap van de sterren staat of valt met Karma en Reincarnatie’.
Alice Bailey, ook diepgaand beinvloed door de theosophie formuleerde het zo: 
‘Intelligent will links the (…) spirit with (…) the personality, functioning through a
physical vehicle’. Jeffrey Wolf Green expliciteerde dat verder: ‘de ziel is een on-
veranderlijk (immutable) bewustzijn dat zijn eigen individualiteit of identiteit 
heeft, dat van leven tot leven intact blijft...in elk leven drukt die ziel zich uit in 
een subjectieve persoonlijkheid, gerelateerd aan de voorafgaande karmische ge-
schiedenis van de ziel, die met zijn ervaringen bijdraagt aan de evolutionaire be-
hoeften van de ziel’. Mark Jones bouwde er ook als therapeut op voort en een 
uitspraak van Stepen Arroyo: je kunt niet in karma geloven zonder het concept 
van reincarnatie.
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Een Indische tekst die veel invloed had was Yogananda’s: ‘you cannot work out 
your past karma without wordly experiences...a child is born on that day and at 
that hour when the celestial rays are in mathematical harmony with his individual
karma’. En zo kom je op ‘een horoscoop die ‘een uniek individu afbeeldt met een 
specifieke set van issues en concerns’. Green: ‘hoewel karma niet iedereen inte-
resseert, is de vraag ‘wat kan ik het beste doen?’ wel een relevante vraag bij ie-
dereen’. Jung: ‘the prime role of the counsellor is to validate objectively the sub-
jective reality of the client’. Zo komt er een samenspel tussen karma, lot en vrije
wil: ‘hoe ga je om met de gegevens in je leven waar je niet onderuit kunt’, al of 
niet met een idee ‘hoe het zo gekomen is’. Mark Jones stelt in ‘the Soul speaks’: 
er is geen lot (fate), er is alleen de ‘expression of who you are’ als produkt van al
je eerdere zielservaringen. Voor Jones reflecteert Pluto the deepest intentions 
van de ziel, maar ook de gravitational pull of the past en de Knopenas een pad. 
Wat er toe doet is de intensiteit van ervaringen, niet de duur. Anderen zoals Per-
ry en Brady staan relativerender t.o.v. het letterlijk nemen van reincarnaties en 
zijn zeer beducht voor uitgesproken statements van astrologen over iemands 
‘eerdere levens’. Ook Rudhyar stelde: ‘het gaat niet om te zeggen wat we op 
onze weg ontmoeten maar op welke manier we er het best mee kunnen omgaan 
in onze ontwikkeling’. Arroyo bouwt daar op voort ‘het gaat altijd om de ervaring
van de persoon...en daarbij is de horoscoop a whole, unified, living symbol van 
de persoon als een living unit of divine potential, waarbij alles en iedereen ver-
bonden is in een groter geheel’. In zijn boek ‘Astrology, Karma and Transformati-
on’ werkt hij dit uit, ‘astrology is a tool for spiritual and psychological growth’. Hij
focust op zelfkennis en zelf-transformatie. Saturnus, vaak ‘Heer van Karma’ ge-
noemd, beschouwt hij als indicator van de punten waar iemand het meest speci-
fiek zijn/haar uitdagingen treft, resulterend in frustratie en smart. Ook Liz Gree-
ne benadrukt de speciale rol van Saturnus. In haar boek ‘Saturn’ stelt ze dat die 
planeet in de horoscoop uitdagingen aanduidt die je niet kunt relateren aan 
zwaktes van de persoon zelf – ze gebeuren gewoon. Vrijheid komt door self-
understanding, vaak geboren uit situaties waar je vastloopt. In ‘the Astrology of 
Fate’ stelt ze: ‘’ er is iets, of je het nu lot noemt, of voorzienigheid, karma of on-
bewuste dat retaliates when its boundaries are transgressed or when it receives 
no respect or effort at relationship, and which seems to possess a kind of ‘abso-
lute knowledge’ of what the individual needs and is going to need for his unfol-
ding in life’. Jones, Greene en Arroyo benadrukken allemaal de rol van de astro-
loog als counsellor en gids in dialoog met de client met de horoscoop als een be-
hulpzame roadmap naar bewustzijnsontwikkeling. Dit gaat af van het idee van 
‘onderhandelen met je lot en het zoeken naar controle over je leven’ naar ‘een 
scheppend proces en broaden the scope of meaningful choices’.
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Duitse astrologen
Albert Bredenhoff

Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor het
Duitse cultuurleven en dus ook voor Duitse as-
trologie met hun beoefenaren. Het zijn er velen
die ook internationaal bekend zijn geworden.
Daarbij komt dat de twee wereldoorlogen waar
Duitsland een centrale rol speelde zo hun invloed
hebben gehad op het astrologisch gebied. Na
ampel onderzoek heb ik gemeend om een een
familie met drie generaties astrologen en die de
gehele twintigste eeuw heeft omspannen te ne-
men: de familie Ebertin. Te beginnen met moe-
der Elsbeth, daarna zoon Reinhold en vervolgens
kleinzoon Baldur. Voor velen zal Reinhold Ebertin
de centrale figuur zijn in deze familie, maar toen
ik me eenmaal begon te documenteren bleek dat
de rol van Elsbeth groter te zijn dan verwacht.
Dit is mede te danken aan het onderzoekswerk
dat  enige jaren terug naar haar gedaan is door

de astrologe Jenn 
Zahrt. Zij publiceerde 
een uitvoerig artikel 
in “The Mountain As-
trologer” als resultaat
van haar studie in het
“Sophia Centre” te 
Bath in Wales.

Elsbeth Schmidt werd
geboren op14-05-
1880 om 18.22 uur te
Görlitz (Mercurius 
exact driehoek Ura-
nus en Maan exact 
vierkant Saturnus). 
Ze was de oudste van
zes kinderen, haar 
ouders hadden een 
confectiebedrijf. Toen 
in 1893 haar vader op
mysterieuze wijze 
overleed stond Els-
beth op jeugdige leef-
tijd haar moeder bij. 
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In 1897 kwam ze in contact met Fritz Ebertin, verzekeringswiskundige. Voor haar
twintigste schreef Elsbeth reeds een biografie over een schrijfster. Ze trouwde 
met Fritz en kreeg twee zonen:  Reinhold op 16 februari 1901 en de tweede zoon
verongelukte op zeer jeugdige leeftijd. Toen het echtpaar reeds in 1905 uit el-
kaar ging kreeg de vader de voogdijschap. In zijn autobiografie “Das Schicksal in
meiner Hand” schreef Reinhold over deze moeilijke periode. Elsbeth gaf in die 
periode tijdschriften en publicaties uit en het was pas na zijn achttiende jaar dat 
Reinhold weer omgang kreeg met zijn moeder, die zich sterk bezighield met gra-
fologie en daarover boeken publiceerde. Na 1911 kwam ze in contact met de as-
troloog Albert Kniepf (1853-1924) en leerde van hem het astrologische hand-
werk. Ze was een vlugge leerlinge, want weldra publiceerde ze astrologische 
pamfletten, die haar in 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog in moeilijkheden 
brachten. Toentertijd gold de “fortunetelling-act” zowel in Engeland als in Duits-
land. Elsbeth werd aangehouden vanwege haar astrologische publicaties en  door
een samenloop van omstandigheden ontsprong ze de dans. In haar horoscoop 
stond de vaste ster Regulus op haar M.C. in de laatste graad van leeuw. En daar-
om besloot ze zich bezig te houden met koninklijke biografieën en horoscopen. 

Deze boeken verschenen in haar ei-
gen “Regulus Verlag”. Een van haar 
voorspelling betrof de dood van tsaar 
NicolaasII wiens zon conjunct de Plei-
aden stond. Ze gaf jaarlijks een alma-
nak  uit tot 1938 toen de invloed van 
het naziregime dat verhinderde. Els-
beth schreef geweldig veel, 21 boeken
over astrologie en diverse romans. De
kwaliteit van haar astrologische publi-
caties kan men hoog inschatten, zo 
deed ze uitgebreid onderzoek naar 
astrologische tweelingen en in een 

van  haar boeken voorspelde ze de opkomst van Hitler hetgeen een grote oplage 
opleverde. Een van haar romans werd verfilmd, een film die helaas teloor is ge-
gaan. In 1928 begon haar zoon Reinhold ook een uitgeverij: “Ebertin Verlag” te 
Erfurt zeer zeker geen concurrent. Hij had daarvoor reeds diverse artikelen gepu-
bliceerd bij de uitgeverij van zijn moeder. Reinhold heeft altijd groot respect ge-
had voor het werk van zijn moeder. Niet alleen maakte de Tweede Wereldoorlog 
een eind aan het astrologisch publiceren maar ook aan het leven van Elsbeth 
Ebertin toen op 28 november 1944 een geallieerde bommenwerper het huis ver-
woestte waar ze woonde en ook alle archieven en verzamelingen  in vuur opgin-
gen.

Toen in 1985 in het tijdschrift “Meridian” er publicaties verschenen over de pro-
Hitler interpretatie van zijn horoscoop door Elsbeth, brak er een controverse uit 
toen zoon Reinhold het voor zijn moeder opnam.

(Wordt vervolgd).

16 van 39



Ronden van de Noordknoop: een 
verkennend onderzoek / Inleiding

Fokkelien von Meyenfeldt

Een vraag  van een cliënt over de Noordelijke Maanknoop wekte mijn belangstel-
ling voor de ronden van de Maanknopen door de dierenriem. Omdat dit verhaal 
niet alleen is bedoeld voor astrologen, heb ik een korte toelichting geschreven op
astrologische termen, afkortingen en symbolen. Download zonodig de begrippen-
lijst als je dat nog niet hebt gedaan.

Aanvankelijk dacht ik dat ik een kort verhaaltje zou gaan schrijven, maar het 
materiaal biedt dankzij de kwaliteit van de inzendingen meer dan genoeg aan-
knopingspunten voor een “echt” artikel. Ik ben de inzenders daar zeer dankbaar 
voor!
In deze inleiding behandel ik een paar punten die nodig zijn voor een goed be-
grip van de rest van dit artikel. 

Wat zijn maanknopen?
Er zijn twee maanknopen: de noordelijke en
de zuidelijke maankoop. In de astrologie
staat de Noordknoop voor wat je in dit leven
moet leren, en de Zuidknoop voor lasten en
ervaringen die je meeneemt via erfelijk ma-
teriaal of, als je daarin gelooft, uit vorige
levens.

Maanknopen zijn de punten waar twee banen
elkaar snijden: de baan van de Maan om de
aarde en de schijnbare baan van de Zon
door de dierenriem. De twee knopen liggen
lijnrecht (180 ) tegenover elkaar, zie figuurᵒ
1. De tijd die een maanknoop nodig heeft om
de volledige dierenriem te doorlopen, de omlooptijd, is 18 jaar en iets meer dan 
7 maanden. Op het moment dat hij terugkeert op zijn uitgangspunt, is er sprake 
van een conjunctie, in dit artikel meestal aangeduid met terugkeer.
Bij mijn cliënt stond de Noordknoop in het jaar 2021 lijnrecht tegenover haar 
geboorte-Noordknoop (oppositie). Tijdens het gesprek werd duidelijk wat dit voor
haar betekende, en ik vroeg haar om eens na te gaan wat er was gebeurd bij 
vorige opposities en terugkeren van de Noordknoop. 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. 
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https://www.astrocursus.nl/art/noordknoop/LijstTermen-v2.pdf
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Onderzoeksvragen

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 maan-
den), 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 geboor-
tehoroscoop lopen. Bij de terugkeer op het geboortepunt is er vaak sprake van 
concrete, belangrijke gebeurtenissen. Bij Saturnus gaat het daarbij om de vraag:
wat moet er in de komende ronde veranderen? Bij de Maan vraag je je af wat 
weleens interessant zou kunnen zijn om te veranderen. Hoe zit dat met de knop-
encyclus? 

Bij andere cycli heb ik nooit speciale aandacht besteed aan de oppositie, eenvou-
digweg omdat er geen aanleiding toe was. Dat ik dat nu wel doe met de maan-
knopen, heeft te maken met het feit dat de twee elkaars tegenhangers zijn. Als 
de Zuidknoop op een bepaald moment conjunct staat met de Noordknoop in de 
geboortehoroscoop, is de Noordknoop automatisch in oppositie met de geboorte-
Noordknoop. 

Uit praktische motieven bekijk ik de ronden van de maanknopen vanuit de 
Noordknoop  en vergelijk die met de positie van de Noordknoop in de geboorte-
horoscoop. Zijn er effecten te bespeuren als hij exact tegenover zijn positie in de
geboortehoroscoop terechtkomt? En hoe zit dat als hij een volledige ronde heeft 
voltooid en terugkeert op zijn startpunt? Gebeurt er dan überhaupt iets, en zo ja,
wat? Is het mogelijk een algemene typering te formuleren voor eventuele erva-
ringen? Zijn er verschillen en overeenkomsten tussen het type ervaringen tijdens
de oppositie en die tijdens de conjunctie en zijn deze algemeen te typeren?

De buitencirkel van figuur 2 
stelt de dierenriem voor met 
daarin de symbolen voor de 
tekens (verklaring in begrip-
penlijst), de genummerde 
segmenten zijn de huizen. De
rode cirkel is de baan van 
Saturnus, de blauwe die van 
de Maan en de groene die 
van de maanknopen. Satur-
nus (in huis 7 Stier) loopt 
meestal en de pr. Maan (in 
huis 1 Weegschaal) altijd 
voorwaarts door de tekens en
huizen, de Maanknopen be-
wegen zich (Noordknoop in 5 
Waterman, Zuid-knoop in 11 
Leeuw) gewoonlijk achter-
waarts.
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Het onderzoek

Op 5 december 2021 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” (figuur 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. Tegen oude-jaar had ik zo’n 40 reacties bin-
nen. Daaronder waren 18 voor mijn doel bruikbare inzendingen. Soms ging het 
om één of twee periodes, meestal werd echter zo volledig mogelijk over alle peri-
odes geschreven die de inzenders hadden meegemaakt. 

Eén inzender vermeldde de positie van haar Maanknoop, maar gaf alleen een 
algemene indruk over het geheel, wel een interessante observatie overigens. Ik 
beschouw haar bijdrage als een halve inzending en noem haar “inzender 18,5”. 

Ronden van de Noordknoop: een verken-
nend onderzoek / Resultaten

Het hoofdstuk “Resultaten” bestaat uit zes paragrafen: 
1. De vier opposities en terugkeren:  samenvatting van de beschreven  gebeur-

tenissen per halve ronde. 

2. Karakteristiek van de halve ronden. 

3. Algemene typering van de knopencyclus: ervaren en leren.

4. Tekens en huizen: enkele punten die opvallen.

5. Hoe verder? : aandachtspunten voor vervolgonderzoek.

6. Een voorbeeld tot slot: ronden van de Noordknoop tussen die van Maan en 
Saturnus.

Nota Bene: Ik noem wel getallen, maar je kunt aan kleine aantallen geen defini-
tieve conclusies verbinden, laat staan percentages. Het gaat hier om een een 
verkennend onderzoek, dat als uitgangspunt zou kunnen dienen voor een onder-
zoek onder veel meer mensen. Maar zelfs dat is niet wat mij nu voor ogen staat. 

Ik wil gewoon meer weten over ervaringen van anderen en zien of dat iets dui-
delijk maakt over de aard van de ronde van de Noordknoop. 

Nota Bene 2: Ik werk met de Gemiddelde Maanknoop, omdat er zelden een 
exacte datum werd genoemd. Het gaat in het algemeen om ontwikkelingen die 
een aanloop hebben van een paar maanden, op of rond de gegeven datum tot 
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een hoogtepunt komen en dan nog een tijdje door-werken. In het voorbeeld aan 
het slot van dit artikel is dat heel duidelijk te volgen. 

Nota bene 3: In de lopende tekst gebruik ik zo min mogelijk afkortingen ter wil-
le van de leesbaarheid. Huizen worden aangeduid met Romeinse cijfers.

De vier opposities en terugkeren oftewel de 
acht halve ronden
In figuur 3 zijn de leeftijden bij de opposities en terugkeren vermeld. Zo kun je 
ook zonder tabellen zien op welke tijdstippen in iemands leven een bepaalde op-
positie of terugkeer speelt. 

Ongeveer 7 maanden voor oppositie 2 komt de progressieve Maan voor het eerst
terug op haar positie in de geboortehoroscoop, ongeveer 14 maanden erna valt 
de eerste terugkeer van Saturnus. Bij terugkeer 3 zijn de tijdsafstanden groter: 
de Maanterugkeer valt ca 15 maanden ervóór, die van Saturnus ca 29 maanden 
er na. Dit fenomeen noem ik een trits. In het voorbeeld in de paragraaf “Voor-
beeld tot slot” wordt dit gegeven verder uitgewerkt.

Samenvatting 

Hierna volgt een korte samenvatting van wat er zoal gebeurde tijdens de acht 
halve ronden (vier opposities en vier terugkeren). Omwille van de privacy houd 
ik de beschrijvingen kort en zo neutraal mogelijk.Er zijn 18 deelnemers, 3 man-
nen en 15 vrouwen. De jongste is net 45 geworden, en zit dus zo’n 1,5 jaar vóór 
oppositie 3, maar op dit moment begint zich al af te tekenen wat er dan gaat 
spelen. De oudste heeft terugkeer 4 sinds 3 jaar achter de rug. 
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Grappig genoeg zitten de inzenders OF net op het exacte punt van de halve ron-
de die bij hun leeftijd past, OF ze hebben deze vrij recent achter de rug. Alleen 
de jongste inzender zit kort vóór oppositie 3. 

 Oppositie 1: 9 jaar en 3 maanden

Het allereerste dat mij opviel was dat 9 mensen herinneringen stuurden over op-
positie 1, dus van toen ze ruim 9 jaar oud waren. Dat had ik niet verwacht, maar
ik ben er blij mee, want de informatie over die eerste jaren zegt heel veel over 
wat er volgt. Het bleek om belangrijke herinneringen te gaan die een rode draad 
vormen die doorloopt tot in hun leven nu. 
In vier gevallen gaat het om positieve ervaringen: een levenslange belangstelling
die op dat moment werd gewekt, een levenslange vriendschap die toen begon. 
In vijf gevallen betreft het negatieve ervaringen die maanden tot vele jaren blij-
ven doorwerken. Het gaat steeds om concrete gebeurtenissen die negatieve ge-
voelens veroorzaken: ongewenste aanrakingen die een jarenlange angst veroor-
zaken, grote angst voor de vader, in een moeilijke situatie te veel verantwoorde-
lijkheid krijgen, ziekte met als gevolg diepe gevoelens van eenzaamheid, door 
een publiek optreden bewustwording en beginnende afkeer van het eigen li-
chaam.

Terugkeer 1: 18 jaar en ca 7 maanden

Terugkeer 1 leverde 14 reacties op.

Liefde: Alleen vrouwen snijden dit thema aan en het is zelden rozengeur en ma-
neschijn. Er wordt geschreven over angsten die zijn overgebleven uit gebeurte-
nissen tijdens oppositie 1, ongewenste zwangerschap, verkeerde keuzes en te 
vroege huwelijken, naast het ontmoeten van de man met wie je vele jaren, tot 
zijn dood toe, getrouwd bent geweest. 

School en daarna: Twee inzenders zijn de school meer en meer gaan haten. 
Beiden willen maar één ding: vrij zijn en doen wat voor hen belangrijk is. Een 
ander haat de school niet, maar wil zichzelf zijn en zeggenschap hebben over 
haar eigen leven; ze gaat dus een huwelijk aan. Weer een ander gaat in Enge-
land studeren. Dat lijkt hem belangrijk, maar het is een tijd waarin hij zich een-
zaam en diep ongelukkig voelt.

Werk: Eén inzender begint met het werk dat ze tot haar 60e jaar zal blijven 
doen, een ander ontdekt op dit punt wat hij kan, en dus wil gaan doen.

Verhuizen speelt bij twee deelnemers een rol, één van hen is dan diep ongeluk-
kig.

Oppositie 2: 27  jaar en ca 9 maanden

Oppositie 2 leverde 10 reacties op.

Werk: Vijf inzenders beginnen een opleiding naast hun werk, twee inzenders 
krijgen de baan van hun leven, zij gaan dat doen waarvan ze al vóór terugkeer 1
droomden.

Liefde: Twee getrouwde inzenders worden hevig verliefd op een ander. Een in-
zender is rond terugkeer 1 getrouwd en heeft twee kinderen, nu is ze bezig zich
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los te maken uit dat huwelijk. Bij een andere zeer jong getrouwde vrouw houdt 
het huwelijk toch stand, ze bevalt van een tweeling en ziet deze oppositie als 
inzichtgevend. Twee anderen beginnen aan een vaste relatie. De ene houdt 
stand, de andere niet.

Wonen: Een inzender gaat samenwonen en koopt met haar partner hun eerste 
huis. Een ander koopt een boot en gaat daar alleen wonen.

Terugkeer 2: 37 jaar ca 2 maanden

Terugkeer 2 leverde 12 reacties op.

Werk: Twee inzenders hebben tijdens terugkeer 1 ontdekt waarmee ze zich in 
hun leven willen bezig houden, en verbinden nu hun belangstellingsgebieden tot 
één geheel. Enkelen beginnen naast hun reguliere baan met werk dat hun hart 
heeft en waarvoor hun belangstelling tijdens oppositie 1 is gewekt. Eén krijgt 
burn-out. De andere deelnemers die op dit punt reageren zijn succesvol.

Liefde: Een inzender (man) begint een relatie, een getrouwde inzender wordt 
hevig verliefd op een ander. 

Familiezaken: Op dit gebied is er veel aan de hand bij deze terugkeer. Ik noem 
hier een paar gevallen. Eén inzender die tijdens oppositie 2 een verwarrende pe-
riode heeft doorgemaakt, vindt rust en krijgt haar derde kind. Een ander, die tij-
dens terugkeer 1 een kind kreeg en gedwongen werd dit af te staan, ontmoet het
kind, dat dan bijna 18 jaar is. Ze beleeft een paar bijna idyllische maanden. Weer
een ander begint in deze periode met de procedures om een kind te adopteren. 
Het komt ruim een jaar nadat deze terugkeer exact is. En een inzender krijgt te 
maken met ziekte van en zorg voor haar grootmoeder, die uiteindelijk sterft. 

Wonen: Twee inzenders hebben meer ruimte nodig vanwege de kinderen. Zij 
kopen rond deze terugkeer een huis dat nog gebouwd moet worden. Voor beiden
is dit een moeilijke tijd.

Oppositie 3: 46 jaar en ca 6 maanden

Oppositie 3 leverde 12 reacties op.

Deze periode blijkt voor alle deelnemers heel belangrijk.

Werk en zelfinzicht: Sommigen beleven hier een succesvolle periode, waarin 
ze prestaties leveren  waarvan ze niet hadden gedacht dat ze zoiets ooit zouden 
kunnen. Twee anderen verwachten een managementpositie te krijgen, maar dat 
gebeurt niet. Beiden waren zeer teleurgesteld, maar schrijven dat ze er veel van 
hebben geleerd. Ten slotte: één heeft burn-out, een ander begint weer voorzich-
tig te werken na een burn-out. 

Liefde: Een inzender heeft haar tweelingziel ontmoet, en ziet hem voor het 
laatst rond de datum van de oppositie. Een ander beleeft nog één keer een diepe
verliefdheid naast haar huwelijk. 
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Terugkeer 3: 55 jaar en ca 8 maanden

Terugkeer 3 leverde 10 reacties op.

Familie: Kinderen gaan het huis uit, de zorg voor kleinkinderen begint. Een in-
zender blijkt twee halfzusters te hebben. Het is een diep dal voor haar, maar ook
de afsluiting van een ontwikkeling die al voor oppositie 1 was begonnen en tij-
dens oppositie 1 extra sterk werd. 

Werk: Een inzender is na allerlei omzwervingen teruggekeerd naar haar vroege-
re werk en heeft het gevoel dat ze haar bestemming heeft bereikt. Dit wordt be-
kroond met een vaste aanstelling, al na 7 maanden nadat ze is begonnen. Twee 
anderen stoppen met hun werk, en volgen hun hart door in een heel andere rich-
ting aan de slag te gaan. Twee inzenders zijn uitgesproken succesvol. Een ander 
werkt in een dom baantje en is aan de hard drugs.

Liefde: Een jaar vóór oppositie 3 is de geliefde echtgenoot van een inzender 
overleden. Ze heeft moeilijke jaren achter de rug, maar nu ontmoet ze een man 
met wie ze denkt oud te kunnen worden in een LAT-relatie. Het  loopt op niets 
uit, en ze beëindigt de relatie een jaar later.

Oppositie 4: 65 jaar en ca 2 maanden

Oppositie 4 leverde 7 reacties op.

Voor de inzenders is dit een gelukkige periode. De jongsten moeten nog even 
doorbijten tot hun 67e, maar ze maken al plannen voor de jaren na het pensi-
oen, twee van hen volgen zelfs alvast een opleiding in de richting die ze interes-
seert. Sommigen hadden al tijdens terugkeer 3 besloten hun eigen weg te gaan, 
en daar zijn ze nog steeds mee bezig. De harddrugs-gebruiker is afgekickt, want 
hij heeft een nieuwe zinvolle bestemming gevonden.

Terugkeer 4: 74 jaar ca 5 maanden

Terugkeer 4 leverde 4 reacties op.

Werk: De ideeën waarmee inzenders bij oppositie 4 bezig waren, hebben vorm 
gekregen. De twee  inzenders die dit thema noemen, zijn uitgesproken succes-
vol.

Liefde: Een inzender is 50 jaar getrouwd; haar man en zij zijn goede maatjes, 
maar sinds een operatie aan prostaatkanker raakt hij haar niet meer aan. Voor 
de lichamelijke kant van de zaak zoekt ze haar heil daarom buitenshuis. Haar 
man begrijpt dat.  De tweede die dit thema noemt, heeft haar man tijdens terugkeer 1 
ontmoet. Ze zijn bij elkaar gebleven tot zijn dood tijdens deze terugkeer. 
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Karakteristiek van de opposities en terugkeren
“Ik heb even vluchtig gekeken en wat mij opvalt is dat er bij een oppositie een 
terugtrekking lijkt te zijn van werk en samenleving en van nieuwe banen tijdens 
het conjunct”, aldus de reactie van inzender 18,5 die al snel na mijn vraag op 
Facebook binnenkwam. Dat lijkt zo op het eerste gezicht een aardige constate-
ring. In hoeverre sluit deze aan bij mijn bevindingen op basis van de andere  18 
inzendingen?

Voor alle 9 inzenders die over oppositie 1 schrijven, blijkt wat er dan gebeurt de
rode draad in hun leven te zijn, die zelfs doorwerkt tot in het heden. De invloed 
is zeer sterk tijdens terugkeer 1, maar neemt gaande het leven wel af, wat na-
tuurlijk niet onverwacht is. Bij leven en welzijn wil ik nog een keer een speciaal 
artikel wijden aan deze fase en de gevolgen ervan.

Op 1 januari 1985 ging de leeftijd waarop je meerderjarig wordt terug van 21 
naar 18 jaar. Oudere inzenders zijn nog minderjarig tijdens terugkeer 1. Dat is 
te merken aan de reacties: het zijn bijna allemaal de oudere inzenders voor wie 
vrijheid en zeggenschap over het eigen leven een groot punt is. Ze trouwen om-
dat je dan meerderjarig bent en dus vrij  van je ouders, of ze worden gedwongen
tot een huwelijk waar ze zelf niet echt voor voelen, of tot het afstand doen van 
een “ongewenste” baby. De oudsten die 18 zijn op 1 januari 1985, zijn geboren 
op 1 januari 1967. Eén inzender van na 1967 haat school, omdat ze allang weet 
wat ze wil gaan doen en de school dus tijdverspilling vindt. Maar ze blijft wel 
thuis wonen, want ze heeft een goede relatie met haar ouders. 

De periode wordt door alle inzenders als belangrijk gezien. 

Bij oppositie 2 ben je volwassen. Keuzen die gemaakt zijn tijdens de vorige pe-
riode worden ongedaan gemaakt of bijgesteld. Een onverstandig huwelijk wordt 
beëindigd, er wordt begonnen met verdere opleidingen. Sommigen, steeds men-
sen die al jong wisten wat ze wilden gaan doen, vinden de baan van hun leven. 

Ca 7 maanden vóór deze oppositie begint de eerste trits met terugkeer 1 van
de progressieve Maan, 14 maanden erna wordt de trits afgesloten met terug-
keer 1 van Saturnus. Ik heb alleen bij mijzelf kunnen nagaan wat dat inhield. 
Ik sluit dit artikel daarom af met een korte beschrijving van wat er gebeurde 
bij de twee tritsen, zie ook terugkeer 3. Het is altijd interessant om ook eens 
voor jezelf na te gaan of er een samenhang was tussen deze drie fenomenen.

Bij terugkeer 2 gaat het heel duidelijk om het afronden van situaties uit de vori-
ge oppositie of terugkeer, waaruit dan weer nieuwe openingen ontstaan. Voor 
bijna iedereen is dit een succesvolle en gelukkige periode. 

Oppositie 3 blijkt voor alle inzenders bijzonder belangrijk. Wat mij speciaal op-
viel, was dat de manier waarop deze periode wordt ervaren, niet te maken heeft 
met onwikkelingen in vorige halve cycli. De gebeurtenissen rond deze oppositie  
lijken de mensen te overvallen. Het is alsof er tijdens een lange treinreis zonder 
tussenstations aan de noodrem wordt getrokken. 

Bij terugkeer 3 beginnen  mensen hun hart te volgen. 
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Ca 15 maanden voor deze terugkeer begint de tweede trits met terugkeer 2 
van de progressieve Maan, ca 30 maanden erna wordt hij afgesloten met te-
rugkeer 2 van Saturnus. Zie ook opmerking bij oppositie 2. 

Oppositie 4 lijkt in het algemeen een gelukkige periode. Voor de oudsten is het 
eindelijk zo ver dat ze kunnen gaan doen wat ze altijd al hadden willen doen, 
voor de jongeren is het nog even doorbijten, maar ze maken al plannen voor de 
jaren na het pensioen. 

Er zijn vijf deelnemers die net in terugkeer 4 zitten of er voorbij zijn, en er zijn 
vier reacties. Twee daarvan zijn nogal specifiek. Het is moeilijk hier iets alge-
meens over te zeggen. 
 

Samenvattend:

Terugkomend op de opmerking van inzender 18,5 aan het begin van deze para-
graaf: er lijkt mij geen sprake te zijn van een tegenstelling tussen terugtrekking 
en nieuwe banen. 

Voor zover ik kan nagaan op basis van de 18 inzendingen, is er bij oppositie en 
terugkeer van de Noordknoop sprake van een ontwikkeling die al gaande was. 
Het moment van de terugkeer levert niet zozeer een gebeurtenis op, als wel 
voortschrijdend inzicht. In mijn leven kwam het pas tot maatregelen tijdens de 
terugkeren 1 en 2 van Saturnus, zoals duidelijk zal worden uit het uitgewerkte 
voorbeeld (p. 9-12). Terugkeer 3 vindt pas plaats als men 87 jaar en ca. 3 
maanden is. Aangezien de oudste deelnemer 77 was tijdens het onderzoek, valt 
daar nog weinig over te zeggen.

Algemene typering van de knopencyclus
Om tot een algemene karakteristiek van de knopencyclus te komen, moeten we 
ook naar de twee andere cycli kijken.  Bij de terugkeer van de pr.b vraag je je 
af: “Zou het niet interessant kunnen zijn om iets te veranderen?”  Bij een opposi-
tie en terugkeer van de { is de vraag: “Hoe was het, moet ik wat doen?”. Bij de 
h-terugkeer gaat het om: “Wat ga ik veranderen?” en dat doe je dan. 

Wat de ronde van de { betreft heb ik het idee dat je bij een oppositie ervaringen 
opdoet waar je van leert. Die ervaringen overkomen je, je hebt er nauwelijks vat
op. Dit alles neem je mee op het pad naar de terugkeer, waar je probeert te le-
ren leven met wat er is gebeurd. Vervolgens overdenk je hoe het verder moet en
je maakt plannen. 

Deze ontwikkelingen verlopen in de vorm van een spiraal, zo ongeveer als in fi-
guur 4. In de onderwijskunde heet deze vorm van leren het spiral curriculum. Als
docent was ik een enthousiast aanhanger van dit principe. Nu nog steeds schrijf 
ik cursusmateriaal met het spiral curriculum in mijn achterhoofd.
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Tekens en huizen

Op dit moment kan ik nog weinig zeg-
gen over de tekens en huizen.  Er wa-
ren sowieso te weinig inzenders om 
hierover algemene opmerkingen te 
kunnen maken, bovendien waren niet 
alle tekens en huizen vertegenwoor-
digd. Wat hierna volgt, is vooral voer 
voor astrologen, maar geïnteresseerde 
niet-astrologen kunnen met de begrip-
penlijst erbij een heel eind meekomen.

Geen van de deelnemers heeft de 
Noordknoop in Ram, Stier, Maagd of 
Waterman. Verdeling overige tekens: 
Tweelingen (4), Kreeft (3), Leeuw (1), 
Weegschaal (1), Schorpioen (2),  
Boogschutter (2), Steenbok (2) en Vis-
sen (3). Van de huizen ontbreken V, 
VI, en XII. Verdeling overige huizen: I:
2, II: 1, III: 1, IV: 3 VII: 1, VIII: 2, 
IX: 3, X: 2, XI: 3.

Hier volgen een paar punten die me opvielen: 
 Bij acht deelnemers zijn de Noordknoop {  en Zuidknoop } niet geaspecteerd. 

Ik heb alleen conjunctie en oppositie meegenomen. Omdat de knopen vrijwel 
altijd retrograde zijn en de planeten en andere punten in de regel vooruit lo-
pen, is er sprake van toenemende aspecten als de twee objecten elkaar tege-
moet komen. In dat geval heb ik de orb op 7ᵒ gesteld. Wanneer ze elkaar de 
rug toekeren, heb ik als maximale orb 5  genomenᵒ . Soms is de invloed van 
zo’n aspect goed merkbaar, soms absoluut niet.

 Drie inzenders hebben { in IV, toevallig allemaal vrouwen. Eén van hen ver-
telt één keer echt over haar werk. Bij de anderen bleek soms terloops dat ze 
een baan hebben, maar de reacties gaan over het gezin waarin ze zijn opge-
groeid, over familieleden, het gezin dat ze zelf hebben gesticht, kortom, over 
familiezaken.

 Eén inzender heeft de { in VII, B DC, gelukspunt en h. In haar leven vormen 
relaties de rode draad. De { staat bovendien in de emotionele 4. Niet ieder-
een met { in VII zal zo’n duidelijke rode draad hebben, maar zonder nader 
onderzoek valt daar verder weinig over te zeggen.

 Bij de twee inzenders met de { in X speelt het beroep de belangrijkste, zo 
niet enige rol in hun relaas. Dat geldt ook voor één van de inzenders die de 
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{ in IX heeft maar wel conjunct MC, alleen begint zij er na veel vallen en op-
staan pas over bij oppositie 2.

 Twee inzenders hebben de { in I. Eén van hen heeft hem conjunct AC en h. 
Bij haar speelt de positie inderdaad een duidelijke rol. Bij de ander staat hij 
niet in hetzelfde teken als de AC en vrij dicht bij cusp huis 2. Bij haar kon ik 
geen relatie met huis I ontdekken. Ook niet met huis II trouwens.

 Ik heb moeite met de interpretatie van de { in XI. Het gaat om drie vrouwen 
die in hun reacties veel huis-IV-achtige trekjes laten zien. Van één van hen 
vermoed ik dat dit vooral uit bescheidenheid is, bij de tweede heeft het waar-
schijnlijk te maken met haar levensfase, want haar werk is heel belangrijk 
voor haar. Bij de derde kan ik het gewoon niet plaatsen.

 Een duidelijk verband tussen ontwikkelingen en huis / dierentiemteken was er
in het geval van een inzender met { in III en 3. Niet zo gek natuurlijk!

 Voor het overige wordt het op basis van de informatie die ik nu heb een heel 
wazig verhaal. Dat ga ik niet schrijven, want ik houd van helderheid. 



Hoe verder?

Om iets  zinnigs te kunnen melden over de invloed van de huizen en zeker ook 
van de tekens, is meer informatie nodig. Voor het verzamelen en verwerken 
daarvan heb ik op dit moment geen tijd, maar ik wil er graag op terugkomen, en 
heb het opgenomen in mijn grote plan voor de komende jaren. 

Een volgende keer zou ik iedereen…

• om de volledige geboortegegevens vragen;

• alvast aangeven om welke leeftijden het precies gaat; 

• de vraag duidelijker en preciezer formuleren.

Voor het overige:

• Meer astrologen vragen dit soort onderzoek te doen bij zichzelf en cliënten
– bij deze!

• Meer niet-astrologen vragen mee te doen aan dit onderzoek.

• Eigen archief nakijken voor geschikte gevallen.

• Nader bestuderen:

• Invloed van tekens en huizen.

• Aspecten knopen met a, b en planeten.

• Zaken bekijken vanuit perspectief }.

• Van tijd tot tijd resultaten bundelen.
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Overigens, gezien mijn leeftijd ben ik extra voorzichtig met het bewaren van pri-
vacy-gevoelige informatie.  Ik sla deze niet met naam en toenaam op, maar heb 
een coderingssysteem ontwikkeld dat niemand begrijpt behalve ik. Mocht ik on-
verwacht het leven laten of dement worden, dan weten twee van mijn “nearest 
and dearest” hoe te handelen.

Voorbeeld tot slot: 

De trits Noordknoop tussen Maan en Saturnus
In deze laatste paragraaf geef ik een voorbeeld uit mijn eigen leven, dat m.i. de 
werking  van de cycli en het spiral curriculum (de spiraalsgewijs verlopende leer-
weg) aardig illustreert.

Trits 1: 27+ jaar tot 29+ jaar

Mijn eerste Maanterugkeer valt op 1 november 1974; ik ben dan 27 jaar, 3 
maanden en 20 dagen. Ik ga trouwen op 23 december dat jaar, mede om mijn 
ouders een plezier te doen. Mijn man heeft gestudeerd en een goede baan, hij 
heeft gevoel voor humor en we hebben veel met elkaar gemeen. Ik dacht dat ze 
dat allemaal wel fijn zouden vinden. Maar helaas, op die datum wordt het me 
definitief duidelijk dat mijn idee niet werkt: ze komen niet op het huwelijk en ze 
verbreken het contact. (Mijn vader heeft een paar maanden later spijt en maakt 
het weer goed.) Natuurlijk gaat het huwelijk wel door. 

Zelf heb ik ook een baan waarin ik het naar mijn zin heb, als lerares op een bij-
zonder goede, maar wel protestantse middelbare school in Leiden. Ik ben gere-
formeerd opgevoed, maar allang van het geloof af en ken de regels: als ik geen 
lid word van een protestantse kerk, moet ik vertrekken. Dus ga ik solliciteren en 
ik word aangenomen bij een nogal elitaire openbare school in mijn woonplaats 
Den Haag. Rond de datum van mijn tweede Noordknoop-oppositie (5 juni 
1975) is er een soort introductiefeestje voor nieuwe docenten. Het is heel gezel-
lig, maar ik heb het onbestemde gevoel dat dit geen goede baan voor mij gaat 
worden. Als de lessen beginnen, blijkt al snel dat de sectie Nederlands bestaat 
uit oninteressante, niet bevlogen lieden en er is een ongeïnspireerd onderwijs-
plan waaraan ik me me maar te houden heb, klaar. Na de zomer (en een zeer 
geslaagde, interessante vakantie) begint mijn huwelijk barstjes te vertonen. 

Een paar maanden voor mijn eerste Saturnus terugkeer op 18 augustus 
1976 neem ik ontslag. Begin september ontmoet ik op de trein naar mijn nieuwe
werk een man, 21 jaar ouder dan ik, op wie ik hevig verliefd word en hij op mij. 
We reizen maandenlang samen per trein van en naar ons werk. Eind 1976 zet ik 
mijn scheiding in gang, die precies op mijn 30e verjaardag een feit is. Een jaar 
na onze ontmoeting gaan we samenwonen, en onze relatie duurt tot zijn overlij-
den in december 2007.

Trits 2: 54+ jaar tot 58+ jaar

Maanterugkeer 2 valt op 1 februari 2002. Op die datum had volgens mijn 
dagboek mijn derde studieboek af moeten zijn, maar ik bedenk juist dan dat er 
nog drie hoofdstukken bij moeten; ik lever het boek in mei af bij de uitgever. 
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Mijn levensgezel Bert is sinds voorjaar 1991 dementerend. Doordat hij vrijwel 
zijn hele werkende leven in het buitenland heeft doorgebracht, heeft hij alleen 
een halve AOW. Ik ben kostwinner en mantelzorger. De eerste twee jaar zijn 
verschrikkelijk, maar er komt verbetering in als we naar Lochem verhuizen. De 
rust en de mooie natuur daar doen hem goed. Tot begin 2002 gaat het redelijk 
met hem; dan sterft zijn jongste broer, van wie hij veel hield (ik ook trouwens). 
Vanaf dat moment gaat hij keihard achteruit. 

Terugkeer Noordknoop 3 valt op 12 mei 2003. In maart dat jaar geef ik een 
reeks gastcolleges Organisation Analysis aan de Universiteit van Vilnius. Het is 
een geweldige ervaring, ik geniet van het alleen reizen, de studenten zijn slim en
geïnteresseerd. In het weekend trek ik per bus naar Riga, waar de wortels van 
onze familie liggen. Ik heb oppas geregeld voor Bert, en ben nu voor het eerst in
10 jaar echt ontspannen. Het is maar een week, toch ben ik bijgekomen en weer 
enigszins verzoend met mijn werk, dat er door allerlei verplichte en mijns inziens
onzinnige veranderingen, niet leuker op is geworden. Ik zie in hoe waardevol fij-
ne collega’s zijn, en probeer me niet te ergeren aan alle onzin die we op ons bord
krijgen.

Saturnus keert op 5 oktober 2005 voor de tweede keer terug. De toestand 
van mijn partner is inmiddels zo slecht dat ik het bijna niet meer uithoud, zeker 
in combinatie met mijn werk, waar competentiegericht leren inmiddels helemaal 
je van het is, wat mij betreft een absoluut  dieptepunt in een ellenlange lijst van 
onderwijskundige missers. Maar mijn boek is opgevallen en wordt de reden voor 
een nieuwe functie in september 2004. Inhoudelijk is het interessant werk dat 
me voldoening geeft, alleen heb ik ineens met een directeur en een bestuur te 
maken. Om daarmee om te gaan, moet je politiek zijn ingesteld en dat ben ik 
niet. 

Op 7 oktober begin ik een weblog Dubbelleven over mijn bestaan met “Adri” 
(naam van Bert in het weblog) en op mijn werk. Ik zit volledig vast: niet gelukkig
in mijn baan en geen idee wat ik aan moet met Bert. Ik kan en wil hem niet in de
steek laten, maar wat dan? Er is in die tijd geen aandacht voor mantelzorgers, je
moet zelf maar een beetje uitvogelen hoe je het aanpakt.  

Het weblog blijkt een goede zet. Door te schrijven zie ik ook de komische kanten 
van mijn situatie in. Ik krijg hartverwarmende reacties, leer veel van wat ande-
ren te melden hebben, en de laatste jaren tot zijn dood heb ik vrede in mijn rela-
tie met Bert. Het weblog eindigt met een stukje  over de verstrooiïng van zijn as 
op zee. De site waarop ik publiceerde bestaat niet meer, maar ik heb het geheel 
wel gedownload. 

Mijn baan heb ik overigens een jaar voor Berts overlijden opgezegd om van al 
die besturen af te zijn en een eigen zaak te beginnen. Maar ook dan (of beter: 
juist dan) ben je niet vrij. Theoretisch wist ik dat wel, maar zelf ervaren is toch 
iets heel anders. 

Samenvattend: 

Trits 1, Maan: “Zou het niet interessant zijn om te veranderen?”  Ik experimen-
teer wat met het idee huwelijk en kap met een christelijke school.
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NK: “Hoe was het, moet ik wat doen?”  De nieuwe baan valt tegen en mijn huwe-
lijk vertoont barstjes, dus ik vind dat ik actie moet nemen en overdenk hoe ik de 
zaken zal aanpakken. (Dat deed ik trouwens niet goed, wel eerlijk, maar achteraf
bezien nogal bruut.)
Saturnus: ”Wat ga ik in de komende ronde veranderen?”  Ik kap met huwelijk en
baan en begin een nieuwe relatie, die 31 jaar zal duren.

Trits 2, Maan: “Zou het niet leuk zijn om te veranderen?”  Ik zoek met succes 
een oplossing voor leven met een dementerende man. In het kader van die 
zoektocht vind ik ook een prettige baan in een ander deel van het land. 

NK: “Hoe was het, moet ik wat doen?”  De baan is inmiddels niet leuk meer door 
domme maat-regelen van de overheid, maar ik heb een geweldige week met 
gastcolleges in het buitenland. Daardoor kan ik me ook weer enigszins neerleg-
gen bij mijn reguliere werk en mijn leven met Bert. 

Saturnus: ”Wat ga ik in de komende ronde veranderen?”  De toestand met mijn 
partner wordt onhoudbaar en ook het werk is vaak verschrikkelijk frustrerend. Ik
begin twee dagen na de exacte datum  van de terugkeer een weblog, wat mijn 
redding blijkt.

Het idee van de spiraal is in dit voorbeeld duidelijk terug te vinden: In trits 1 
stop ik al heel snel met mijn huwelijk als het niet goed gaat, en neem ik meteen 
ontslag als mijn baan me niet bevalt. Trits 2 is een stuk gecompliceerder. Ik doe 
er dan alles aan om mijn relatie in stand te houden. Daardoor blijf ik veel langer 
bij dezelfde werkgever hangen dan ik gedaan zou hebben als ik een gezonde 
partner had gehad of alleen was geweest. Op zichzelf is er trouwens niks mis met
dat blijven hangen, maar het past niet bij mijn karakter. 

Mijn fouten liggen op een ander niveau. Ik heb geleerd om me bij situaties neer 
te leggen en zelfs jaren geduld te hebben. Maar als het allemaal erg lang gaat 
duren, vlieg ik uiteindelijk toch uit de bocht. Ook na terugkeer 4 blijft er nog ge-
noeg te leren over…
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Eclips van 20 april 2023
Verwachting over de oorlog in Oekraine 

Menno Noordervliet

Na de volgende eclips op 20-4-'23 wordt het m.i. heel spannend. Ik denk dat er dan 
meer duidelijkheid komt over het verloop van de oorlog. 

Mijn verwachting: In Rusland komt er meer besef dat dit een heilloze weg is. Er komt 
meer opstand van binnenuit. Delen van het volk, leger en de politiek komen in op-
stand (Uranus op de ascendant.Uranus in een graad van conflicten). En Oekraine 
pakt met geweld veel land terug. 

Het interessante is dat Pluto op het MC staat en in de eerste graad van Waterman! 
En wel in een graad die met overwinning te maken heeft ! Dat moet wel een soort 
bevrijding worden. Een overwinning van de democratie. Bovendien krijgt Putin au-
gustus een progressieve Nieuwe maan ingaand op zijn radix Mars. Hij verliest gro-
tendeels de oorlog en zijn positie in de periode tot de volgende eclips van oktober 
'23. 

Dít is onder voorbehoud van de juistheid van zijn geboortegegevens. In de vorige
Nieuwsbrief is melding gemaakt van onderzoek waaruit de suggestie komt dat hij
2 jaar ouder is en geboren in 1950 i.p.v. 1952. 
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Eclipticale huizen
Jan Kampherbeek

Huizen geven een verdeling van het hemelgewelf aan. Basis voor die verdeling is 
de dagelijkse draaiing van de aarde om haar eigen as: de rotatie. 
Zo bezien zijn eclipticale huizen eigenlijk vreemd. De ecliptica staat los van de as
draaiing van de aarde en baseert zich alleen op de jaarlijkse beweging van de 
aarde rond de zon: de revolutie. Kies je wel de goede cirkel als je de ecliptica 
verdeelt? We zijn gewend om alle standen, ook die van de cuspen van huizen, te 
projecteren op de ecliptica maar dat is een simplificatie van de werkelijkheid.  
Dat hoeft niet erg te zijn. We weten niet wat de juiste benadering van huizen is. 
Misschien is dat wel een numerieke verdeling van de ecliptica zonder je te be-
kommeren om de bewegingen van de aarde. Mij spreekt het meer aan als je wel 
met de bewegingen van de aarde rekening houdt. Dat is een persoonlijke visie en
die zou vanzelfsprekend ook fout kunnen zijn.

Ook de Octotopos, die we al eerder bespraken, ging hoogstwaarschijnlijk ook uit 
van een verdeling van de ecliptica en is - strikt genomen - een eclipticaal huizen 
systeem. Meestal zien we de Octotopos echter als een aparte categorie en be-
schouwen we alleen systemen met 12 huizen als eclipticaal.

De meeste eclipticale systemen gebruiken huizen van 30 graden, de verschillen 
zitten hem in het beginpunt en in de definitie van de cusp. De cusp kan aan het 
begin maar ook in het midden van een huis staan. En je kunt rekening houden 
met een voorspan van meestal 5 graden.

Een overzicht

Ik berekende de horoscoop van de
Nederlandse astroloog Leo Knegt
[1] volgens enkele van de genoem-
de systemen, zie de afbeeldingen
voor de resultaten.

Onder meer de volgende systemen
horen tot de eclipticale huizen:

Teken huizen

Het teken waarin de ascendant valt
is het eerste huis, daarna volgen de
overige huizen die steeds dertig
graden groot zijn.
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In de horoscoop 
van Knegt valt de 
ascendant op 1°01'
Steenbok. Het eer-
ste huis loopt van 
van 0°0' Steenbok 
en het tweede huis 
beging op 0° Wa-
terman, enz.

Ascendant en MC 
vallen vrijwel nooit 
samen met cusp 1 
en cusp 10.

Hierna meer infor-
matie over teken-
huizen.

Gelijke huizen 
vanaf de ascen-
dant

De ascendant komt
overeen met de 
graad op cusp 1, de
volgende cuspen 

liggen steeds 30 graden verder. Het verschil met de Teken huizen is het vertrek-
punt. In dit geval is dat 1°01' Steenbok voor cusp 1, 1°01' Waterman voor cusp 
2, enz. 
De ascendant valt samen met cusp 1 maar het MC vrijwel nooit met cusp 10. In 
de horoscoop van Knegt is het verschil met Tekenhuizen slechts één graad maar 
dat kan natuurlijk veel meer zijn.

Tekenhuizen vanaf het MC

Als tekenhuizen vanaf de ascendant, maar nu definieer je het tiende huis als het 
huis waarin het MC valt. De resultaten zijn soms, maar niet altijd, gelijk aan Te-
kenhuizen vanaf de ascendant.

Ook hier vallen Ascendant en MC vrijwel nooit samen met cusp 1 en cusp 10.
Zie verder voor meer informatie over deze variant van tekenhuizen.

Gelijke huizen vanaf het MC   

Het MC is cusp 10, de volgende cuspen liggen steeds 30 graden verder.
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Vehlow

Johannes Vehlow ge-
bruikt ook gelijke huizen
vanaf de ascendant
maar ziet de cusps als
het midden van een
huis.  [2]

Porphyrius (vier vari-
anten)

Porphyrius verdeelt de
kwadranten in drie gelij-
ke delen. Dit systeem
paste Vettius Valens al
toe voordat Porphyrius
was geboren. Het is het
enige eclipticale sys-
teem waarbij het MC
gelijk is aan cusp 10 en
de ascendant gelijk
aan cusp 1. Er zijn
vier varianten: driede-
ling van de kwadran-
ten zonder meer, een
voorspan van 5 gra-
den, het systeem van
Pancharios met een
voorspan van 1/6 deel
van het huis en een
zelfdzame variant
waarbij de Porphyrius
cuspen als middens
van de huizen worden
gezien. [8] 
De horoscoop van
Knegt is volgens de
eerste variant.
   
Je ziet, er is genoeg
variatie, ook als je je
uitsluitend op de eclip-
tica baseert.  
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Wat we weten over de Tekenhuizen

Van alle eclipticale huizen hoor je - met name op social media - het meest over 
Tekenhuizen. Recent ontstond een discussie die in mijn optiek uit de hand is ge-
lopen. Wat zijn de feiten?

Als je kijkt naar Tekenhuizen zie je een analogie met de Lots: afgeleide punten in
de horoscoop. Zijn Tekenhuizen echte huizen of een duidingstechniek op basis 
van tekens? Volgens Koch en Knappich [3] is het geen huizensysteem, volgens 
de recente voorvechters van Tekenhuizen (Chris Brennan e.a. [4]) wel. Zoals zo 
vaak is dit een kwestie van definitie. Wat versta je onder een huizensysteem? Als
je stelt dat een huizensysteem afhankelijk is van de dagelijkse beweging van de 
aarde zijn Tekenhuizen een huizensysteem, zelfs als ze zijn gebaseerd op de 
ecliptica. Het vertrekpunt (ascendant of MC) is immers afhankelijk van de dage-
lijkse draaiing van de aard. Zelf denk ik dat we de definitie inderdaad zo ruim 
moeten hanteren. 
Een tweede punt dat leidt tot onenigheid is de anciënniteit van Tekenhuizen. Er 
zijn claims dat het het oudste systeem is. Die claims zijn discutabel. Koch en 
Knappich [3] stellen wel dat Tekenhuizen ouder zijn dan wat zij als echte huizen 
zien. Maar Gundel [5] acht het waarschijnlijk dat de Octotopos ouder is. Ik denk 
dat we hierover geen uitsluitsel kunnen geven. Het is een historisch interessant 
gegeven maar het zegt niets over de bruikbaarheid van een systeem; een argu-
ment dat wel wordt gebruikt.
Een lastige discussie is hoe standaard Tekenhuizen in de Hellenistische astrologie
waren. We weten vrijwel niets over het gebruik van huizen in de beginperiode 
van de horoscopie. John North [6] vergeleek alle horoscopen in Greek Horosco-
pes van Otto Neugebauer[7]. Je praat dan over een uitgebreide verzameling 
waarin onder meer alle horoscopen van Vettius Valens zijn opgenomen: het ging 
om 168 horoscopen. Daarvan waren 141 horoscopen zonder indicaties voor hui-
zen of hoekpunten, in 27 gevallen waren zowel ascendant als MC of IC berekend.
Het aantal horoscopen met huis cuspen: slechts twee. 
Tekenhuizen worden met name genoemd door Heliodorus [3]. Hij bekritiseert 
zowel de Tekenhuizen vanaf de ascendant als vanaf het MC. Daardoor wordt dui-
delijk dat deze systemen gebruikt werden. Heliodorus schreef omstreeks 500 CE;
over de situatie tijdens het ontstaan van de geboorte horoscopie zegt dit weinig. 
Maar met name Koch en Knappich [3] geven wel meerdere verwijzingen naar het
gebruik van tekenhuizen. 

Mijn conclusie: op basis van het historische materiaal kun je geen definitieve 
conclusies trekken. Misschien belangrijker: anciënniteit van een systeem bepaalt 
niet hoe bruikbaar een systeem is. Het gebruik door astrologen kan een betere 
maatstaf zijn, wat dat betreft doet de ascendant variant van de Tekenhuizen het 
goed: het is het standaard systeem in de Vedische astrologie en daarom vermoe-
delijk het meest gebruikte huizensysteem ter wereld. Of het systeem met name 
tot z’n recht komt in de context van Vedische astrologie, of van Hellenistische 
astrologie, is moeilijk te zeggen. Uiteindelijk kan alleen onderzoek hierover uit-
sluitsel geven.
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Eclipticale huizen en het poolprobleem

Een argument voor tekenhuizen is dat ze het pool probleem op zouden lossen. 
Daar kun je vraagtekens bij stellen. Als je binnen de poolstreken bent krijg je 
situaties waar de ecliptica maar een kleine hoek vormt met de horizon. Alle pla-
neten liggen dan vlak boven of onder de horizon. Als je met gelijke tekens werkt 
zie je dat planeten overal kunnen staan. Maar of een planeet die enkele graden 
boven de horizon staat terecht in het tiende huis kan worden geduid blijft voor 
mij een open vraag
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Gratis downloaden: Astrological 
investigations en New measures 
in astrology van W. Frankland

W. Frankland was als astroloog actief in de 
dertiger jaren van de vorige eeuw. Zijn 
persoonlijke geschiedenis is bijzonder. Hij 
groeide op in een arm mijnwerkersgezin en 
was op zijn negende al wees. Vanaf zijn 
tiende levensjaar werkte hij in een fabriek, 
eerst part-time, vanaf zijn dertiende fulltime. 
In een tijd waarin de studie van astrologie, of
eigenlijk alle studies, alleen voor de beter 
gesitueerden leek weggelegd was dit geen 
ideale start. Toch ontwikkelde hij vanaf zijn 
negende jaar een grote interesse in 
alternatieve kennis, eerst frenologie en later 
astrologie.

Uiteindelijk, hij was 37, vestigde hij zich in 
Londen als astroloog en was daarin kennelijk 
succesvol. Uit een advertentie in Astrology, 
het tijdschrift van Charles Carter, blijkt dat hij
verhuisde naar een fraai herenhuis vlak bij 
Hyde Park.  

Al of niet toevallig springt zijn leeftijd van 9 
en 37 jaar eruit, corresponderend met Node oppositie en terugkeer. (Zie het 
artikel van Fokkelien von Meyenfeldt in deze Nieuwsbrief).

Frankland schreef in ieder geval drie boeken: Astrological investigations (geen 
jaartal), New measures in astrology (1928) en Keys to Symbolic Directing 
(1930). De eerste twee titels kun je gratis downloaden.

Hij werkt met name met voortgeschoven punten in de horoscoop en gebruikt 
daarbij verschillende maten en verschillende vertrekpunten. In Astrological 
Investigations werkt het mij een snelheid van 7 jaar per teken, te beginnen met 
het punt 0 Ram, maar ook met een snelheid van 1 graad per jaar, eveneens 
vanaf het punt 0 Ram. In New measures in astrology voegt hij een maat van 4/7 
graad per jaar toe. Daarnaast gebruikt hij als vertrekpunt de som van twee 
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cuspen en telt dan 1 graad per jaar vanaf dat punt. 
Als voorbeeld geeft hij het zoeken naar ernstige 
ziekten: hij telt de lengtes van cusp 6 en cusp 8 op 
en gebruikt het resultaat als vertrekpunt.

Je kunt de punten van Frankland vergelijken met 
het leeftijdspunt van de Hubers. Je berekent geen 
symbolische directies van planeten maar van een 
vooraf bepaald punt.

Een curieuze set technieken maar wel een boeiende
invalshoek.

 

Downloaden kan via Archive.org. De scans zijn vrij onzorgvuldig: sommige pa-
gina’s zijn dubbel en andere ontbreken. De tekst is wel goed te volgen;

De links:

Astrological investigations

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.128190  

New measures in astrology

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.128188
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