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NVWOA website vernieuwd en nieuwe layout van de Nieuwsbrief

Jarenlang heeft Lex Bruining de website van de NVWOA opgebouwd, uitgebreid en beheerd. Ook toen hij 

zijn functie van secretaris had neergelegd bleef hij dat doen. Gelukkig maar, want bij het bestuur ontbrak 

de kennis daarvoor. Maar vernieuwen en aanpassen aan de eisen van de tijd daarvoor ontbrak de tijd. In 

de notulen van de ALV van 2009 staat dan ook: "De website als geheel is aan vernieuwing toe....." en 

een eindje verderop zegt het bestuur ".....dat het ons op dit moment ontbreekt aan expertise en tijd....." 

En dat was het probleem. We waren als bestuur dan ook aangenaam verrast om tijdens de ALV van 2010 

te kunnen melden Fokkelien von Meyenfeldt had aangeboden om de website op te frissen. Het resultaat 

is er nu, u kunt het zien op: www.nvwoa.nl . Wat u er vindt is de inhoud van de oude site, maar in een 

nieuwe layout. Hartelijk dank Lex, voor al je werk in de afgelopen jaren, hartelijk dank Fokkelien voor al 

het werk dat je nu verricht.

En toen hebben we de layout 

van de Nieuwsbrief en het 

programma maar meteen 

daaraan aangepast. Om de 

leesbaarheid vanaf het 

computerscherm te 

verbeteren is de 

tweekolomsopmaak verlaten. 

Verder willen we in de 

Nieuwsbrief voortaan het 

internationale systeem van afkortingen gebruiken zoals dat bijvoorbeeld ook door de Astrological 
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Het internationale systeem van afkortingen 

SO Zon AR Ram AS Ascendant

MO Maan TA Stier DS Descendant

ME Mercurius GE Tweelingen MC Medium Coeli

VE Venus CN Kreeft IC Imum Coeli

MA Mars LE Leeuw RA Rechte klimming

JU Jupiter VI Maagd OA Schuine klimming

SA Saturnus LI Weegschaal EP Oostpunt

UR Uranus SC Schorpioen VX Vertex

NE Neptunus SG Boogschutter AV Antivertex

PL Pluto CP Steenbok PF Gelukspunt

NN Noordelijke Maansknoop AQ Waterman AX 'Solar apex'

SN Zuidelijke Maansknoop PI Vissen GC Galactisch centrum

 

http://www.nvwoa.nl/
http://www.nvwoa.nl/


Association wordt gebruikt in Correlation. Het spaart ruimte in tabellen zonder astrologische symbolen te 

gebruiken die wellicht niet op ieders computer voorhanden zijn. U vindt de afkortingen in het kader.

In de komende maanden zal blijken hoe het allemaal in de praktijk werkt en er zullen nog wel 

veranderingen plaatsvinden. Alle suggesties daarvoor zijn welkom, meldt u ze gerust, d.m.v. een mailtje 

aan de secretaris: hans@hvoosterhout.demon.nl 

terug naar inhoudsopgave

De dwads: zo hard als staal, zo concreet als stenen
Verslag van de OpenHuis-lezing door Zus Luyckx op 3 april 2010

Samenvatting: Hans van Oosterhout

De Dwads vormen een niet zo bekende techniek, die we tegenwoordig in de eerste plaats kennen uit de 

Vedische astrologie. De naam komt van het Sanskriet 'dwadashamsa'. In de klassieke westerse astrologie 

heetten ze 'dodecatemoriën' en in het engels spreken we van de 'duodenary division', de verdeling in 

twaalf. 

En dat is waar het om gaat: een Dierenriemteken wordt verdeeld in twaalf stukjes  met een lengte van 

2°30'. Meer precies: de eerste Dwad van een teken loopt van 0° tot en met 2°29', de volgende van 4°59' 

enz. In het totaal van de horoscoop cirkel zijn er dus 360° / 2°30' = 144 dwads.

teken 1e decanaat   0° - 9°59' 1e dwadje   0° - 2°29' 1

2e dwadje   2°30' - 4°59' 2

3e dwadje   5° - 7°29' 3

4e dwadje   7°30' - 9°59' 4

2e decanaat   10° - 19°59' 1e dwadje   10° -  12°29' 1

2e dwadje   12°30' - 14°59' 2

3e dwadje   15° - 17°29' 3

4e dwadje   17°30' - 19°59' 4

3e decanaat   20° -29°59' 1e dwadje   20° - 22°29' 1

2e dwadje   22°30' - 24°59' 2

3e dwadje   25° - 27°29' 3

4e dwadje   27°30' - 29°59' 4

tabel 1, decanaten en dwads

De afzonderlijke dwads  worden aangeduid met namen die bestaan uit een reeks van drie tekens: bv. 

Tweelingen, Weegschaal, Schorpioen.  Het systeem van naamgeving maakt gebruik van de decanaten. 

Een teken wordt verdeeld in drie decanaten, zodat ieder decanaat vier dwads bevat, zoals aangegeven in 

tabel 1.

De naam van een dwad bestaat uit achtereenvolgens:

• Het teken
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• Het decanaat, behorend tot hetzelfde element. Hoe die naamgeving verloopt is weergegeven in 

tabel 2.

• De stukjes van 2°30' binnen het teken duidt Zus aan met de term 'dwadje', ter onderscheiding 

van de dwads in de gehele horoscoopcirkel. De dwadjes krijgen hun naam door aan het eerste 

'dwadje' binnen het teken dezelfde naam te geven als het teken waarin het dwadje zich bevindt 

en verder de reeks van de tekens te volgen. Zo ontstaat tabel 3.

van tot Ar TA GE CN LE VI LI SC SG CP AQ PI

0°00' 2°30' Ar TA GE CN LE VI LI SC SG CP AQ PI

2°30' 5°00' TA GE CN LE VI LI SC SG CP AQ PI Ar

5°00' 7°30' GE CN LE VI LI SC SG CP AQ PI Ar TA

7°30' 10°00' CN LE VI LI SC SG CP AQ PI Ar TA GE 

10°00' 12°30' LE VI LI SC SG CP AQ PI Ar TA GE CN 

12°30' 15°00' VI LI SC SG CP AQ PI Ar TA GE CN LE

15°00' 17°30' LI SC SG CP AQ PI Ar TA GE CN LE VI

17°30' 20°00' SC SG CP AQ PI Ar TA GE CN LE VI LI

20°00' 22°30' SG CP AQ PI Ar TA GE CN LE VI LI SC

22°30' 25°00' CP AQ PI Ar TA GE CN LE VI LI SC SG

25°00' 27°30' AQ PI Ar TA GE CN LE VI LI SC SG CP

27°30' 30°00' PI Ar TA GE CN LE VI LI SC SG CP AQ
tabel 3, naamgeving van de dwadjes 

Met behulp van de tabellen 2 en 3 kunnen de dwads volledig benoemd worden.

Bv. Zon op 13°36' AR komt overeen met de dwad AR LE VI:

AR  = teken, LE = decanaat, VI = 'dwadje'

Voor de interpretatie van de dwads maakt Zus Luyckx bij voorkeur gebruik van het boek The Zodiac 

within each Sign, Interpreting The Horoscope With Decanates and Duads van Frances Sakoian en Louis 

Acker.

De interpretatie berust in de eerste plaats op het combineren van het eerste en het derde teken van de 

naamreeks. Het tweede teken geeft aanvullende informatie.

Een aantal voorbeelden:

De zonsverduistering van 11-8-1999

Zon en Maan staan beide n op 18°21 LE, dus: teken LE, 2e decanaat dus: SG, 18°21 dus dwadje PI (van 

17°30' tot 20°0' ). Dus: dwad LE SG PI.

Het gaat dus om Zon, licht en warmte (LE), die onzichtbaar worden (PI) en de duiding is eenvoudig, 

direct, op het simplistische af:  De zon verdwijnt, het wordt koud want de warmte verdwijnt. 

De lancering van de Russische satelliet Loenik III

De lancering op 4-10-1959 was een wetenschappelijke en technologische doorbraak, daarom kijken we 

naar Uranus, die staat op 19°47'LE, ofwel in dwad LE SG PI. 

Doel (LE) van de Loenik-missie was om de onzichtbare (PI) achterkant van de Maan te fotograferen (PI).
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Uurhoek van de ondertekening van het huurcontract van een woning.

Dit geval heeft de naam aan deze lezing gegeven. Het betreft hier een verhuizing, de overgang dus van 

een oude naar een nieuwe wooninsituatie. 

Zus Luyckx gebruikt daarvoor het 'sibling-' of ruilprincipe uit de uurhoekastrologie.1 De oude 

woonsituatie, vertegenwoordigd door huis 4 in de horoscoop, wordt verruild voor een nieuwe 

woonsituatie, die daarom valt in het 3e van het 4e ofwel in het 6e huis. Gekeken moet dus worden naar 

de cusp van het 6e huis. 

Cusp 6 staat op 14°41' GE , wat overeenkomt met de dwad GE LI SC.

Zus' interpretatie: de combinatie van SC en GE geeft aan dat er vastheid is (SC) aan waar transport 

(GE ) zou moeten zijn. In meer concrete termen: Pas op, het riool kan weleens verstopt zijn.

Dit wordt nog gepreciseerd met heer 6. Die staat op 5°22' SC, dwad SC SC CP, waaruit valt af te leden 

dat die vastigheid (SC) afkomstig zou kunnen zijn van steen (CP). Inderdaad bleek dat er tijdens de 

bouw van de woning stenen in de riolering waren terechtgekomen, wat verstopping had veroorzaakt.

De radix van topwielrenner Eddy Merckx.

Zijn MC staat op 2°18'GE , dwad GE GE GE. Zoveel beweging mag passend genoemd worden woor een 

topwielrenner. Ook staat Me op 27°35' GE , dwad GE AQ TA. Bij Merckx staat GE voor de fiets en TA 

staat hier voor het levensonderhoud. De fiets is dus belangrijk voor zijn broodwinning. En inderdaad, 

eerst verkreeg hij zijn inkomen door ervoor te fietsen, nu door fietsen te verkopen. Het high-tech 

karakter van de fietsen die hij verkoopt wordt aangegeven door AQ als aanvullende informatie.

En tenslotte komt de Zon op 25°49' GE overeen met dwad GE AQ Ar, wat de goed de gedrevenheid van 

Merckx symboliseert.

Zo passeren nog meer voorbeelden de revue, zoals:

- Een verhuizing, met in de uurhoek cusp 6 in dwad SC PI Ar. In de nieuwe woning bleek de 

verwarmingsketel (Ar) kapot te zijn (SC).

- Zon in dwad GE AQ PI, bij Aloïs Alzheimer, die de ziekte benoemde die nu zijn naam draagt. GE: 

verstand-rede-nadenken, 

PI: verlies-verdwijnen-vertroebelen. Ofwel: Er 

is verlies of vervaging (PI) van denkfunctie 

(GE ).

Tenslotte: de invoering van de Euro 

De Euro werd ingevoerd op 1-1-2002. Op dat 

moment zien we de volgende standen:

So: 10°20' CP Sa: 09°19' GE 
Mo: 00°31' LE Ur: 22°27' AQ 
Me: 25°31' CP Np: 07°27' AQ 
Ve: 07°06' CP Pl: 16°02' SG 
Mr: 16°51' PI As: 29°49' VI 
Ju: 10°40' CN  MC: 29°46' GE 

1 Het 'sibling-principe' in de uurhoekastrologie komt van Anthony Lewis en is gebaseerd op het idee van 
ruilen. Ruilen valt onder Me en dus speelt huis 3 hier een rol. 
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Zus licht een paar ervan toe:

So: 10°20' CP, dwad CP TA TA 

Het gaat om de dood, het einde, dan wel het realiseren (CP) van een munt (TA). De nationale munten 

sterven om te worden vervangen door de Euro.

MC:  29°46' GE , dwad GE AQ TA

Voor de handel (GE ) is de munt (TA) grensdoorbrekend (AQ). 

Sa: 09°19' GE , dwad GE GE VI

Ook hier zien we de handel weer terugkomen, die nu vorm moet krijgen.

Pl: 16°02' SG , dwad SG AR GE 

Een zeer dwingende en massale zaak is het transport (GE ) van alle Euromunten die naar hun plaats van 

bestemming moeten.

Nog een blik op de toestand van het moment waarop de lezing gegeven werd: De secundaire Maan staat 

op 27°30' SC, dus op de grens van twee dwads: SC CN  VI en SC CN  LI. Dat kan worden geduid als het 

in een bedreigende situatie (SC) moeizaam zoeken (VI) naar een nieuw evenwicht (LI). De situatie in 

Griekenland geeft daar aanleiding toe.

Aan het einde van 2010 komt er een transit van Pl over Ve. Dat vindt plaats in dwad CP CP PI, wat te 

maken lijkt te hebben met onduidelijkheid (PI) rondom reglementen (CP).

terug naar inhoudsopgave

Oproep: Verzoek om geboortegegevens 
Met het oog op een astrologisch onderzoek dat ik wil doen ben ik op zoek naar de geboortegevens  van 

vrouwen bij wie er problemen zijn/geweest zijn i.v.m. 

• kinderloos zijn (gewild of ongewild)

• zwanger worden

• zwanger zijn

• het krijgen van kinderen (bevallen - in Vlaanderen is dat 'kindjes kopen')

• het hebben van kinderen (opvoeden)

Kortom, vrouwen bij wie er op één of andere manier spanningen zijn of geweest zijn rond het (niet) 

krijgen of hebben van kinderen.Ik heb voor deze horoscopen de namen van de vrouwen NIET nodig. Ik 

zal een klassement maken via de herkomst van de geboortegevens.Ik vraag wel om  een woordje uitleg 

toe te voegen over de situatie van de vrouw in kwestie. Om één en ander vlot te laten verlopen vraag ik 

u om de gegevens te sturen naar info@zeus-horoscopie.be

Hopend op uw welwillende medewerking wacht ik vol spanning af. 

Zus Luyckx

terug naar inhoudsopgave
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Onderzoek naar  naar mensen van 100 jaar en ouder
Uit de literatuur

Frank Vernooij

Een zeer interessant onderzoekverscheen in het tijdschrift van de Britse van de Astrological Association 

(Astrological Journal, mei/juni 2010)

De Zweedse astrologe Gun Hanson beschrijft in het artikel ‘Longetivity in the Chart’ haar onderzoek naar 

mensen van 100 jaar en ouder.

Ze heeft naar eigen zeggen veel aan de weg getimmerd heeft in Zweden, is geinteresseerd in onderzoek 

en heeft daarbij contacten met de Universiteit van Lund heeft. Een uitgebreidere versie van haar 

onderzoek moet verschijnen op haar nog niet bestaande website.

Uit officiele registers kon ze de geboortedata halen van alle Zweedse mannen vanaf 1847 die 100 jaar en 

ouder waren geworden, zij het zonder geboortetijden.

Ze heeft 3 groepen bekeken : ouder dan 100 jaar, ouder dan 103 jaar en een controlegroep van mannen 

die tussen hun 60e en 65e jaar overleden. Ze heeft zeer veel onderzocht maar beperkt zich in het artikel 

tot een paar zeer uitspringende resultaten.

Het betreft ruim 2000 mannen.

Ze vindt daarbij dat de conjunctie van Zon en Jupiter, na correctie voor ondermeer het aantal dagen 

waarin deze conjunctie voorkomt, ver boven verwachting scoort (187). Met name noemt ze het verschil 

met Zon oppositie Jupiter en Zon conjunct Saturnus (beiden rond de 107). Overal nam ze als orb 9 

graden. 

Bij de mannen die ouder worden dan 103 jaar, dat zijn er 412, is het verschil nog groter. Bij de 

controlegroep is het verschil niet te vinden.

Een astrologische interpretatie in temen van opgewektheid, positieve instelling is niet zo moeilijk.

Nog een saillant gegeven. Ze telde 16 keer de 16e graad Stier voor de Zon, terwijl een aantal andere 

graden 0 scoorden.

terug naar inhoudsopgave

Anorexia in de horoscoop 
Verslag van de OpenHuis lezing op 4 september 2010

Frank Vernooij

Op 4 september hield Frank Vernooij een voordracht over onderzoek naar 29 horoscopen met 

geboortetijd waarbij sprake is geweest van een periode van anorexia.

De hypothese was dat anorexia zou, gezien de extreme vorm van 'zijn', met duidelijke en aantoonbare 

astrologische symboliek correspondeert. Maar dan nog is de vraag of je dit statistisch kunt aantonen. Het 

zou kunnen zijn dat louter per individuele horoscoop een grote onevenwichtigheid op emotioneel gebied 

aan te tonen is, die uit zeer heterogene bronnen kan stammen. In dat geval zal er empirisch statistisch 

niet makkelijk iets aangetoond kunnen worden.Eetstoornissen in het algemeen zijn een gevolg van 

verschillende elkaar beïnvloedende factoren. Zowel aanleg als omgevingsfactoren zijn van invloed. Geen 

van deze factoren blijkt, wetenschappelijk gezien, op zich voldoende om het anorexia beeld te verklaren.
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Bij anorexia is er sprake van: 

- weigering het lichaamsgewicht te handhaven op of boven een voor de leeftijd en lengte normaal 

gewicht

- intense angst om in gewicht toe te nemen of dik te worden, terwijl er een ondergewicht is

- bij meisjes na de menarche, amenorroe

 - soms: geen eetbuien of laxeren, maar louter weinig eten, soms: eetbuien of purgerende (zuiverende) 

maatregelen (braken, gebruik laxantia, diuretica of klysma's)

- veel extra bewegen  met als doel af te vallen.

 

Psychologische kenmerken 

- hoog streefniveau, perfectionisme, onzekerheid en een negatief zelfbeeld

- ernstig verstoord lichaamsbeeld

- behoefte aan controle, rigiditeit en beperkte beïnvloedbaarheid

conflictvermijdend en angstig

vaak gaat het samen met depressiviteit, dwang en angsten

 

In de gezinnen spelen als thema's :

- hoge eisen, rigiditeit en problemen met gevoelscontact

- onzekerheid in het maken van overgangen, bv naar de puberteit en adolescentie

- familiaire belasting met eetstoornissen in de generatie van ouders en grootouders

- moeite met omgaan met conflicten en grenzen, geen duidelijkheid, geen flexibiliteit

Anorexia heeft het hoogste sterftecijfer, 15 %, van alle psychiatrische beelden.

Samengevat is er sprake van chronische emotionele onzekerheid die afgeweerd wordt met rigide en 

radicale acties waar voedsel/voeding het aangrijpingspunt vormt, en het lichaam centraal komt te staan. 

Er treedt weinig tot geen ontwikkeling op. Een soort verschansing in een eigen, vaak verborgen, wereld 

waar de eigen autonomie beleefd kan worden.

Voedsel staat in fysieke zin voor lichamelijke stevigheid, maar je mag ook spreken van voeding in 

emotioneel overdrachtelijke zin voor een psychische stevigheid, zelfzekerheid, een stevig en duidelijk 

zelfbeeld en zelfvertrouwen. 

Voedsel/voeding in deze zin lijkt astrologisch het meest te corresponderen met het 4e principe: Kreeft, 

Maan (moeder? / voedster),4e huis en cusp 4/IC, heer 4, planeten in 4 en aspecten hierin en hierop.

De veronderstelling is dat naast het 4e principe ook andere astrologische factoren meedoen. Mogelijk het 

8e principe:  macht (over zichzelf) in relatie tot anderen en het thema afstand-nabijheid in relaties. Het 

2e principe dat ook over voedselverwerking gaat, maar in de genietende zin (Stier/Venus). Interessant is 

ook hoe de Zon/ Saturnus (5e en 10e principe / het eigen expressieve‘zijn’en ‘de vader’) zich verhoudt 

tot het 4e principe. De veronderstelling is dat er ook t.a.v. de Zon ondermijnende, onzeker makende 

krachten te vinden zouden moeten zijn en dat Saturnus geen goede regulerende invloed uitoefent.En 

waar astrologisch het lichaam gesymboliseerd wordt door de Ascendant zou deze, en het eerste huis er 

ook toe moeten doen en heer 1.

Het is een explorerend onderzoek. We zoeken afwijkende scores op deze punten, en op aspecten die 

symbolisch corresponderen met een ondermijnende of verscherpende invloed op het psychische ervaren 

of functioneren. Ook de aspecten tussen de verschillende hemellichamen en in aspect tot de hoekpunten 

zijn bekeken. We hebben de beschikking over 29 geboortedata met tijd. Er zijn geen gegevens over de 
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ernst. Dat is een veel te klein aantal voor statistische conclusies, maar mogelijk niet te klein voor 

indicaties die met grotere aantallen data verder onderzocht zouden moeten worden.

De gevonden scores zijn gegeven in tabel 1. 

tekens AR TA GE CN LE VI LI SC SG CP AQ PI
AS 2 3 0 4 2 5 1 3 5 1 2 1
IC 5 1 3 5 0 3 2 1 5 0 3 1
DS 1 3 5 1 2 1 2 3 0 4 2 5
MC 2 1 5 0 3 1 5 1 3 5 0 3

huizen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SO 3 1 1 2 3 2 4 1 0 5 3 4
MO 3 2 5 0 1 3 1 1 4 4 3 2
ME 4 1 1 2 2 2 3 3 1 6 3 1

totaal 10 4 7 4 6 7 8 5 5 15 9 7
VE 5 1 2 2 4 2 0 2 3 1 2 5
MA 4 1 2 5 4 0 0 3 3 2 2 2

totaal 19 6 11 11 14 9 8 10 11 18 13 14
JU 1 1 2 1 4 1 2 4 3 6 2 2
SA 2 4 3 1 2 2 2 1 1 1 7 3

totaal 3 5 5 2 6 3 4 5 4 7 9 5
totaal 22 11 16 13 20 12 12 15 15 25 22 19

huizen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UR 3 2 0 1 2 6 2 3 3 3 2 2
NE 2 3 2 5 0 2 4 3 1 4 0 3
PL 1 6 0 1 1 4 3 5 1 3 2 2
NN 2 3 1 3 1 1 3 5 3 3 2 2

Cheiron 2 4 0 5 2 0 3 4 0 1 1 7
totaal 10 18 3 15 6 13 15 20 8 14 7 16

totaal 32 29 19 29 26 25 27 35 23 39 29 35

tekens AR TA GE CN LE VI LI SC SG CP AQ PI
SO 4 2 2 5 2 1 2 6 0 1 4 0
MO 2 3 2 3 3 2 1 4 0 1 6 2
ME 1 4 3 3 1 2 3 4 2 1 2 3
VE 2 3 4 1 2 1 4 1 5 3 1 2
MA 4 2 0 2 4 4 2 1 3 4 1 2

Totaal 13 14 11 14 12 10 12 16 10 10 14 9

planeten in 
4 SO MO ME VE MA JU SA UR NE PL NN Cheiron

1 0 2 2 5 1 1 1 5 1 3 3
Heer 4 in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 2 2 0 0 0 3 2 6 4 5
Heer 4 in SO MO ME VE MA JU SA UR NE PL

0 5 6 3 5 5 0 3 1 1
VI TA AR AQ PI SC
GE LI

Cusp 4 (IC) AR TA GE CN LE VI LI SC SG CP AQ PI
5 1 3 5 0 3 2 1 5 0 3 1

Tabel 1: Resultaten 

Als we nu kijken naar wat we de verschillende principes noemden dan vinden we het volgende.
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4e principe

We vinden Kreeft 5 maal op het IC, hetgeen de Maan 5 keer tot heer 4 maakt. We zien de Maan 3 maal 

in Kreeft maar niet in het 4e huis. Mars, Neptunus en Cheiron 5 maal  het 4e huis. Ram en Boogschutter 

staan met 5 keer het vaakst op de cusp van 4. Kreeft staat 4 maal op de Ascendant. Heer 4 zien we 2 

maal in het 4e huis en 6 maal in het 10e huis staan. Zon, Maan en Mercurius staan slechts 4 keer in het 

4e huis en 15 keer in het 10e.

8e en 1e principe.

Omdat zowel Mars als Pluto correspondeert met 8 hebben we beide bekeken.

M.n. Mars/Ram lijkt prominent.We vinden Ram 5 maal op het IC, Mars is dus 5 maal heer 4 en staat 

daarnaast 5 maal in het 4e huis en 7 maal conjunct een hoekpunt, waaronder 2 maal met het IC. 

Aspecten tussen Maan en Mars zijn er veelvuldiger dan met enige andere factor, uitgezonderd Pluto. 

Schorpioen vinden we slechts 1 maal op het IC, Pluto eenmaal in 4 en Pluto maakt 3 conjuncties met 

andere hoekpunten. Overigens lijken Mars-Pluto aspecten ook hoog te scoren.Zon, Maan en Mercurius 

vinden we tezamen 14 keer in het teken Schorpioen.

Wat zien we bij het 10e principe?

Steenbok vinden we niet op het IC en Saturnus slechts een maal in huis 4. Saturnus is dus uiteraard 

nooit heer 4.Opmerkelijk genoeg staat Saturnus 7 maal in het 11e huis.

Steenbok staat 9 maal op hoekpunten, maar altijd op de Descendant of het MC, corresponderend met ‘de 

ander’, en ‘de maatschappelijke wereld’.

Aspecten van Saturnus met de Maan zijn er relatief weinig en dit lijkt ook zo wat betreft de Zon en met 

heer 4.

Misschien toevallig:  Mars maakt met de Maan en heer 4 resp. 3 en 4 conjuncties, Saturnus geen.

Opmerkelijk:  Cheiron 16 keer in een waterhuis.

Uranus, Neptunus, Pluto, Node en Cheiron staan tezamen 96 maal in een negatief huis en slechts 49 keer 

in een positief huis.

Op het eerste gezicht springen er geen verbindingen tussen factoren uit waar de spanningsaspecten sterk 

overheersen.

In de verdeling van elementen en kruisen zitten een paar uitspringende getallen zoals het geringe aantal 

malen dat de Zon in een beweeglijk teken staat.

vuur aarde lucht water hoofd vast bew.
SO tekens 6 4 8 11 12 14 3

huizen 6 8 8 7 14 8 7
MO tekens 5 6 9 9 7 15 6

huizen 8 9 9 3 8 7 14
SA huizen 5 7 12 5 6 14 9

Tabel 2 elementen en kruisen

Een theorie: 

Bij anorexia is sprake van een zeer ernstige verstoring in de psychische ontwikkeling of het psychisch 

evenwicht. De structuur van de persoonlijkheid trekt zich bij gebrek aan beter, a.h.w. losgeslagen van de 

omgeving, terug op een uiterst nauw terrein.
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Astrologisch gezien kan de psychische ontwikkeling gezien worden als opgebouwd via de eerste 5 

principes. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat vaak in het ouderlijk gezin de meest problematische 

factoren te vinden zijn. Mogelijk zou je dan kunnen zeggen dat de problemen primair ontstaan in het 4e, 

de Maan en misschien 5e principe, de Zon. Tezamen als onvoldoende ervaren geborgenheid en te weinig 

bevestiging van de eigen expressie.Het zou interessant zijn een maat te vinden voor de symbolische 

'geringe beschutting' van de Maan en 'geringe bevestiging' van de Zon. 

Dit krijgt zijn weerslag op 1 en misschien 2: het lichaam en de zintuiglijke lust wordt gekozen om 

absolute controle over uit te oefenen om tot een gevoel van geborgenheid, eigen expressie en autonomie 

te komen. Daar speelt dan doorheen dat het 10e saturnale principe onvoldoende bewustmakend en 

structurerend steunend werkt. Sterke saturnale invloed kan wel als drukkend ervaren worden maar het 

drukt je met je bewustzijn ook op feiten en ongeacht de mate van onzekerheid die ermee gepaard kan 

gaan geeft het houvast. Het 3e huis is mogelijk minder van belang. Daaromheen doen astrologisch 

natuurlijk andere factoren mee, zoals misschien in de vorm van transsaturnale afflicties, gering‘jupiteraal 

vertrouwen’, moeilijke standen in 8e of 12e huis. Gezien de geringe aantallen kan aan niets van wat we 

gevonden hebben al enige, zelfs voorlopige, conclusie verbonden worden.

In deze theorie is b.v. Neptunus in 7, die in relaties een groot probleem met gezonde grenzen kan 

aangeven, minder belangrijk dan wanneer hij in 4 staat. Want in het eerste geval treedt het effect 

theoretisch pas later in het leven op de voorgrond maar in het laatste geval beinvloedt het de primaire 

psychische ontwikkeling. Voortgezet onderzoek met grotere aantallen horoscopen is gewenst.

Wie data heeft, hij is van harte welkom.

terug naar inhoudsopgave

Hé…! 
Rubriek over gebeurtenissen die tot onderzoek inspireren

Concrete en eenduidige gebeurtenissen die min of meer gelijktijdig  

optreden met één of meer transits. De redactie van de Nieuwsbrief ziet  

graag uw bijdragen tegemoet.

Joe Frazier vs. Mohammed Ali
Frank Vernooij

Joe Frazier, 12 01 1944, 07.00u Beaufort South Carolina, was een befaamd zwaargewicht bokser en zijn 

absolute hoogtepunt was waarschijnlijk , na Olympisch kampioen geworden te zijn in 1964 en 

wereldkampioen in 1970, de overwinning op Mohammed Ali 8 maart 1971.

Wat zien we :

In de radix valt symbolisch misschien zijn krachtpatserij af te leiden uit de conjunctie Mars-Uranus 5 

Tweelingen met een sextiel op Pluto 8 Leeuw, het meest radicale en bij gelegenheid gewelddadige trio. 

Pluto staat daarbij in conjunctie met de Maansknoop, 7 Leeuw. 

Neptunus, 4 Weegschaal staat driehoek op Mars en  Uranus en sextiel op Pluto. Dit complex springt eruit 

en de hypothese is dat dit bij de grote overwinningen geraakt wordt.

Venus staat daarbij in een driehoek op 3 graden van Pluto in 11 Boogschutter. Saturnus, 21 Tweelingen 

staat inconjunct Zon, 21 Kreeft en lijkt niet de meest invloedrijke factor in het gewone leven.
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 fig. 1. Radix Joe Frazier

Op 08 03 1971 zien we een transit Maan conjunct Maan en mogelijk driehoek Venus. Dit is uiteraard 

volkomen vluchtig maar misschien doet de driehoek met Venus er op die dag toe.

 fig. 2. Transits 08/03/1971

Venus, 5.30 Waterman  raakt het complex met een driehoek naar Mars, Uranus en Neptunus en een 

oppositie Pluto / Maansknoop. Wat heeft Venus met dit titanengevecht te maken. Misschien indirect meer 

dan lijkt. Frazier was een vrouwenliefhebber en heeft een wijdse verzameling kinderen tot leven helpen 

brengen. Ongetoetste hypothese : op dat moment was er een nieuwe liefde en die stookte het vuur op.
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Maar van groter symbolisch gewicht voor het succes lijkt het dat Jupiter, symbool van geluk en 

voorspoed,  op 6 Saturnus staat : driehoek Pluto / Maansknoop en sextiel Neptunus en oppositie Mars / 

Uranus.

Saturnus, 18 Ta, driehoek Zon mag er nu ook zijn voor de stevigheid van de vormgeving van de 

gerichtheid van zijn hart.

Bron: interview NRC magazine voorjaar 2010

terug naar inhoudsopgave
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