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Ontstaan en achtergrond van de astrologie
OpenHuis-lezing door Jan Kamperbeek op 2 april 2011
Samenvatting Hans van Oosterhout.
Jan Kampherbeek was redacteur van het door de Stichting Arcturus uitgegeven tijdschrift Spica. Naar
aanleiding van teleurstellende onderzoeks resultaten stopte hij in 1986 met de astrologie. Het bloed
kroop echter waar het niet gaan kon en in 2003 begon hij er opnieuw mee, met een frisse kijk.
Het eerste deel van de lezing gaat over het ontstaan van de astrologie en over de paradigmaverandering
die de huidige problemen verklaart . Het tweede deel gaat over de achtergrond van de astrologie, over
de mogelijkheden en beperkingen en over een 'verklaring passend bij de achtergrond'.
Het ontstaan van de de astrologie.
Babylonië
De astrologie, 'horoscopie' eigenlijk, zoals we die nu kennen stamt uit Babylonië. Ook Egypte is wel als
bron genoemd, maar de Egyptenaren maakten geen horoscopen. De oudste Baylonische duidingsteksten
zijn de ca. 7000 duidingsteksten op kleitabletten van de "Enuma Anu Enlil", uit de periode 1400 - 1300
vC. Het zijn omenduidingen (omen = voorteken)
voor verschijnselen die met de zon te maken

1600 vC

Venus waarnemingen

hebben. De teksten hebben een "als....dan.........."

1400-1300 vC

Enuma Anu Enlil

constructie, in de trant van "Als in Adaru de zon 's

800 vC

Vastlegging eclipsen

morgens is omringd door een halo: er zal een

700 vC

MUL-APIN

overstroming zijn die libellen met zich meebrengt."

500 vC

Zodiak met gelijke tekens

Niet alleen astronomische verschijnselen werden

500-400 vC

Regulering kalender

geduid, ook b.v. meteorologische. Van

410 vC

Eerste horoscoop

systematische duiding was vermoedelijk geen

300 vC

Planetaire theorie

sprake. Gegeven 'voorspellingen' konden

Fig. 1: perioden in de ontwikkeling van de
astrologie

desgewenst worden afgewend door passende
rituelen. De opvatting heerst, dat er tussen 1400
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en 400 vC geen ontwikkeling zou zijn geweest in de astrologie, maar het overzicht van perioden in fig. 1
weerspreekt dat.
Lang was het artikel Babylonian Horoscopes van Abraham Sachs in het Journal of Cuneiform Studies
(1952) toonaangevend. Later schreef Francesca Rochberg op basis van hetzelfde en nieuw materiaal haar
boek Babylonian Horoscopes (1998). Dat materiaal bestaat uit ca. 30 horoscopen uit de periode 400-68
vC. Uit diezelfde tijd zijn er 4000 teksten over astronomie. De meeste tabletten zijn gevonden in tempels
maar daar zijn geen horoscopen bij. Kennelijk werden horoscoopduidingen niet in de temples gedaan
maar elders. Waarschijnlijk als privéactiviteit in de huizen van de priesters, ten behoeve van de
maatschappelijke toplaag? Want alleen die werd geacht onder invloed van de sterren te staan.
De duidingstechniek kwam feitelijk neer op het beschrijven een reeks verschijnselen aan de hemel.
Ergens in die reeks viel de geboorte. Als voorbeeld de voorkant van de tablet 12/13 januari 409vC (410
BCE) uit het boek van Rochberg:
"Tebetu de 24e, in het laatste deel van de
nacht van de 25e, jaar 13 van Darius,
werd het kind geboren.
Kislimu, rond de 15e, de eerste
zichtbaarheid van Mercurius in het oosten
achter (ten oosten) van Tweelingen.
Tebetu: het winter solstitium was op de 9e
van Tebetu, de laatste maandelijkse
zichtbaarheid van de maan was op de
26e.
Sabatu: Sabatu, dikke wolken, ongeveer
de 2e, de laatste zichtbaarheid van
Mercurius in het oosten van Steenbok.
De 14e van Sabatu, Venus laatste
zichtbaarheid in het oosten voor (ten
westen) van Waterman. Het jaar had een
tussengevoegde Addatu."

Er wordt hier geen feitelijke duiding
gegeven en geen relatie gelegd met
de standen tijdens de geboorte. Er
zijn maar 6 duidingen bekend uit de
30 bekende horoscopen. De teksten

Fig. 2, Tablet (bron: Rochberg, Babylonian Horoscopes)

geven aan wat de mensen bezighield:
-409 vC

De zaken zullen gunstig voor je zijn.

-262 vC

... liefde ... hij zal terugkeren naar zijn plaats ....

-248 vC

Zijn dagen zullen lang zijn. Hij zal zonen hebben.

-234 vC

Voorspoed en grootheid, het leven van geborene zal voorspoedig zijn, in vrede; zijn welstand zal lang
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duren, lange dagen (leven). Hij zal gunsten vinden waar hij ook gaat; hij zal zonen en dochters
hebben. . De moedige zal de eerste in rang zijn; hij zal belangrijker zijn dan zijn broers; hij zal zijn
vaderlijk huis overnemen.
-198 vC

Hij zal voorspoedige dagen zien.

-68 vC

Dat kind veel geluk .... zijn geluk zal verminderen.

Er werd geen gebruik
gemaakt van: aspecten,
met uitzondering van
conjunctie en oppositie als
positiebepaling, elementen,
kruisen. Ook tekens werden
alleen gebruikt als
positiebepaling, ze werden
niet geduid. Planeten
werden wel gebruikt en er
bestond ook consensus
over hun betekenis. Alleen
in de héél vroege tijd werd
Venus als oorlogsgod
gezien (vond men oorlog

Fig.3, Fragmenten van een Babylonische cirkelvormige lijst van tekens.

toen wellicht iets moois?).
Men gebruikte gelijke
tekens: 12 x 30 graden en de Babylonische symbolen komen sterk overeen met de Grieks-Hellenistische.
Er is een Babylonische cirkelvormige lijst van tekens bekend, een zgn. 'astrolabium', die lijkt op een
horoscooptekening, maar dat niet is. (fig. 3).
Griekenland.
Doorgaans wordt aangenomen dat de Griekse astrologie is gebaseerd op de werken van Ptolemaeus,
maar er kan aan getwijfeld worden of dat echt zo is. De Griekse astrologie werd voornamelijk gevonden
in de smeltkroes Alexandrië, niet zozeer in Griekenland zelf. Het Hellenistische Alexandrië was op
religieus gebied innovatief. Men 'creëerde' er de eigen god Serapis, die de egyptische Osiris en Apis in
zich verenigde. De astrologie ontwikkelde zich in het kader van het Hellenisme.
Neugebaur en Van Hoesen beschrijven in Greek Horoscopes uit 1959 135 voorbeeldduidingen van
Griekse horoscopen uit die tijd, waarvan 130 van Vettius Valens. Alexander Jones beschrijft in
Astronomical Papyri from Oxyrynchus, uit 1999 horoscopen op papyrusfragmenten die werden gevonden
op een vuilnisbelt bij Oxyrynchus, het huidige el-Bahnasa in de Nijlvallei. Fig. 4 toont de oudste Griekse
horoscoop die bekend is.
De duiding van deze horoscopen is in het algemeen summier: Veel geluk, veel fortuin of veel van beide.
Veel duidingen op schrift zijn er niet gevonden. Er werd bij het consult wel een houten bord gebruikt
waarop met edelstenen de standen van de planeten werden aangegeven. Vermoedelijk waren de
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duidingen meestal mondeling omen-achtig en concreet en werden ze niet vastgelegd? Er zijn 'luxevarianten' bekend, met meer informatie over de standen, maar ook die geven geen duidingsinformatie.

De standen, die berekend werden op basis van het epicyclische model blijken bij controle vrij
goed te kloppen.
De techniek
De Grieken namen de
planeten en de basis van
de tekens over van de
Babyloniërs. Ze deelden
die in op basis van de
elementen en kruisen en
introduceerden Ascendant
en MC en de huizen. De
huizen berustten daarbij
op een wezenlijk ander
idee dan tegenwoordig.
Een huis was gelijk aan
een geheel teken. Het
eerste huis is dan
bijvoorbeeld het gehele
teken waarin de Ascendant
valt. Ook aspecten werden
berekend per teken.
Planeten vijvoorbeeld in

fig. 4 De oudst bekende Griekse horoscoop

twee tegenoverliggende
huizen werden beschouwd als in oppositie, zonder gebruik van een orb volgens huidig begrip. Huizen
werden ook wel geteld vanaf een bepaalde planeet. Daaruit zijn de Arabische punten (de Greek Lots)
ontstaan. Voor verschillende zaken werden verschillende systemen gebruikt. Voor meer informatie, zie
William Holding, House Systems.
Een belangrijke vorm van astrologie was de katarchische astrologie. Het Griekse 'Katarche' betekent
beginmoment. Katarchische astrologie is vergelijkbaar met uurhoekastrologie. Er wordt een horoscoop
gemaakt voor het moment waarop iets begint, maar is veel uitgebreider.
Voor alle mogelijke toepassingen werden horoscopen gemaakt en de duiding hing af van de toepassing.
Ptolemaeus zegt, in de Tetrabiblos, Book III, 1
, het verschil tussen algemene astrologie en geboorte astrologie:
"We moeten er echter niet van uit gaan dat beide verdelingen dezelfde startpunten gebruiken.... In tegendeel, in
het geval van de universele astrologie moeten we vele startpunten gebruiken, want we hebben niet een enkel
startpunt voor het universum.... In voorspellingen over individuele mensen, echter, hebben we zowel een enkel
als vele startpunten. "
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Overigens is Ptolemaeus niet de grondlegger van een rationalistische astrologie waarvoor hij vaak wordt
aangezien. Volgens Tester was hij een auteur die schreef voor iemand die teksten verzamelde. Vóór
Firmicus Maternus wordt hij niet genoemd. Ook Vettius Valens noemt hem niet, terwijl die toch in
dezelfde tijd leefde. Volgens Alexander Jones had hij in zijn tijd wel invloed, maar dan op de astronomen.
Zijn gewicht lijkt er voornamelijk op te berusten dat via Arabische vertalingen vooral zijn werk opnieuw
bekend werd in Europa. Voorbeeld daarvan is de Almagest.
Een ander auteur is Hermes Trismegistos die, met Nechepso en Ptosiris een voorbeeld is van
pseudoepigrafie, ofwel 'omgekeerde plagiaat'. Men schreef onder het pseudoniem van een zeer
gezaghebbende maar hypothetische auteur uit een mythische begintijd. Dit was in vroeger tijden een
geaccepteerde manier om het geschrift meer gewicht te geven. Niet originaliteit telde, maar de
mogelijkheid het werk terug te voeren op beroemde wijzen uit de oudheid. Zo zijn aan Hermes
Trismegistos dan ook veel teksten toegeschreven, die verschillend van karakter zijn.
Een nieuw paradigma: de persoonlijke duiding
De katarchische astrologie kende een groot aantal momenten waarvoor invloeden op het lot golden. De
geboorteastrologie was daar één van. Later bleef die als enige over. Volgens Bouché Leclerc heeft die
overgang het karakter van een 'coup d'état'. Hij zegt daarover:
"Het is echter de Egyptische traditie die beweert - en terecht, zonder twijfel - dat de astrologie van de Katarchai,
[...] op dat moment heerser is van de tijd. Het is hetzelfde principe dat leidde tot de geboortehoroscopie , tekens
of geboorteplaneten en haar heersers.Het verschil tussen de twee rivaliserende methoden is pas begonnen na de
metaphysische staatsgreep van de geboorteastrologie, die beweerde het totaal van oorzaken die het lot bepalen
in een uniek moment te integreren. In de methode van de Katarchai figureert de geboorte ook in de feiten
waarvoor je kunt berekenen, en is zelfs van het hoogste belang; maar het is slechts een begin van een reeks
[....]."
Samenvattend kan dus over de oorsprong van de astrologie gezegd worden:
De geboortetijd minder belangrijk dan nu.
Katarche veel gebruikt.
Eerder hermetisch en divinatorisch dan rationeel van karakter.
Ptolemaeus wordt overschat als bron.
Hedendaagse astrologie.
Na de Hellinistische periode stagneert de ontwikkeling van de astrologie langdurig. In de periode van ca.
400 tot 1400 vinden de ontwikkelingen voornamelijk plaats in de Arabische wereld. We laten die hier
buiten beschouwing. Tijdens de Renaissance vindt weer een opleving plaats, met Picco della Mirandola en
Marsilio Ficino als belangrijkste vertegenwoordigers. Ze bestrijden de populaire astrologie van hun tijd die
ze te deterministisch vinden. Na deze opleving is de astrologie zo goed als verdwenen. Ze past niet meer
in het mensbeeld dat in rationele richting veranderd is.
Pas bij de Theosofen duikt ze weer op, ook nu weer in het kader van een niet-rationalistisch mensbeeld.
Belangrijke namen zijn Sepharial, die contacten had met Mme Blavatsky en een sterk populariserende
invloed had, en Alan Leo, die meer zakelijk inzicht had. In Nederland werkte Thierens in de lijn van Alan
Leo.
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Later werden begrippen uit de Jungiaanse psychologie verbonden met de astrologie. Zo ontstond de
huidige pschologische astrologie. Hoofdpersonen van deze richting zijn Liz Greene en in Nederland Karen
Hamaker. Volgens Kampherbeek is de duiding hier weliswaar gebaseerd op Jungiaanse begrippen, maar
in wezen nog 'causaal' d.w.z. alsof er een causaal mechanisme aan ten grondslag ligt.
Positieve resultaten
Er zijn positieve resultaten van onderzoek: Michel en Françoise Gauquelin toonden zeer significante
verbanden aan. Die waren echter voornamelijk significant door het grote aantal waarnemingen. Het
praktisch belang is maar erg klein.
Jan Ruis deed onderzoek naar de horoscopen van seriemoordenaars. De hypothesen die hij toetste
waren verwachtingen die Liz Greene en Howard Sasportas in hun werk uitspreken. Hij vond significante
resultaten. Het onderzoek werd gepubliceerd in Correlation 25-2, 2007-2008. De gebruikte methodiek
ondervangt het probleem van het creëren van een referentiegroep, dat ontstaat door de
onregelmatigheid van planeetstanden. Het gebruikte materiaal komt voornamelijk uit Astrodatabank en
de vraag zou gesteld kunnen worden of Greene en Sasportas dat materiaal kenden bij het formuleren van
hun verwachtingen? Die kans lijkt echter erg klein.

Percy Seymour opperde dat de invloed van de magnetische velden van de planeten op de stroom van
geladen deeltjes die de Zon uitzendt een verklaring zou zijn voor astrologische 'effecten', maar werkt dat
niet verder uit. een zelfde model was ook al beschreven door Alfred Kniepf, in Die Physik der Astrologie,
(1899), waarin hij een rationele verklaring voor de astrologie zoekt.

Problemen
Geoffrey Dean ontzenuwt in Recent Advances (1977) ongeveer alle veronderstellingen van de astrologie,
alleen van de harmonics blijft een klein beetje overeind.
Shawn Carlson onderzocht de mate waarin mensen in staat waren hun eigen horoscoopbeschrijving te
herkennen, gepubliceerd in "A Double Blind Study of Astrology", Nature, Vol. 318, 1985. De mate waarin
studenten in staat waren hun eigen horoscoop beschrijving te herkennen werd vergeleken en het zelfde
werd gevraagd voor de uitslag van de CPI persoonlijkheidstest (de California Psychological Inventory). Ze
bleken dat in beide gevallen even slecht te kunnen. Recent werd dit onderzoek door Ertel bekritiseerd.
Het onderzoek toont ik elk geval aan dat de daar gebruikte vorm van astrologie niet werkt.
Jaap Schalekamp publiceerde in Spica 1986 het onderzoek "Plooirok en punk", waarn astrologen op
grond van de geboortehoroscopen het onderscheid moesten maken tussen een zeer conventioneel en een
uiterst onconventioneel meisje. Het resultaat week niet af van de toevalsverwachting.

Ongefundeerde technieken
Er zijn technieken in de astrologie waarvan de herkomst niet te achterhalen is, hoewel ze algemeen
gebruikt worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor verhoging en val van planeten. Kniepf deed daar uitgebreid
onderzoek naar. Ook de tijdsleutels die voor symbolische directies worden gebruikt zijn rationeel moeiljk
te begrijpen. De veelheid van huizensystemen en van zodiacs die er bestaan spreekt voor zichzelf. Er zijn
zo'n 30 zodiacs en tientallen huizensystemen. En tenslotte, iets dat ook ieder astroloog kent: een
uitstekende duiding van een horoscoop waarvan achteraf de tijd niet blijkt te kloppen.
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Statistisch onderzoek
Statistisch onderzoek zoals boven beschreven kan volgens veel astrologen niet. Een discussie daarover
tussen Schalekamp en Kuypers verscheen in Spica. (De prakische bruikbaarheid van de
wetenschappelijke benadering in de astrologie, Spica april 1985 en oktober 1985.)
Toch redeneren astrologen vaak op zo'n manier dat hun ideeën toetsbaar zouden moeten zijn
De resultaten van statistisch onderzoek lijken aan te geven:
Er is geen duiding mogelijk op basis van onderdelen van de horoscoop
Receptmatige duiding is niet mogelijk.
Er is geen rationele objectieve grondslag, geen causaal mechanisme op grond waarvan astrologie
werkzaam zou kunnen zijn.

"En tóch", zegt jan Kampherbeek, "werkt het". Die overtuiging berust op ingrijpende persoonlijke
ervaringen die iedere astroloog wel kent waarvan hij er een paar vertelt.

Verklaringsmodellen
Als het dan toch blijkt te werken, wat zijn er dan voor verklaringsmodellen?
- Theosofisch/esoterisch, volgens Blavatsky en Bailey. In feite is dit model causaal, zij het met andere
termen. Causaliteit als verklaringsmodel roept de meeste tegenstrijdigheid op.
- Symbolisch, beschreven door bv. Wilhelm Knappich in Die Astrologie im Weltbild der Gegenwart (1948)
Geschichte der Astrologie (1967), die veel verklaart.
- De humanistische astrologie van Dane Rudhyar besteedt veel aandacht aan persoonlijke groei maar
geeft geen echt verklaringsmodel.
- De psychologische astrologie geeft veelal causale duiding met Jungianse begrippen.
- Synchroniciteit wordt veel genoemd als verklaring, maar geeft alleen maar een naam aan het
verschijnsel zonder een feitelijke verklaring te bieden.
- Divinatie (mantiek) wordt uitgebreid beschreven door Geoffrey Cornelius in The Moment of Astrology,
met als uitgangspunt de succesvolle duiding van horoscoop die niets met het onderwerp te maken heeft.
Cornelius maakt een wat raar onderscheid tussen 'natuurlijke' tegenover 'mantische' astrologie, wat
ongeveer overeenkomt met juiste tegenover onjuiste tijd.
Vormen van mantiek zijn het gebruik van astrologische kaarten, de Tarot en de I-Tjing, geomantiek en
het gebruik van wichelroede en pendel. Bij alle vormen van mantiek gaat het om de vraag: "Wát
onderzoek je?", of ook met welke mindset tracht je tot een resultaat te komen?
Ook een astrologie-onderzoek kun je zien als de vraag "werkt dit?" Zo beschouwd kun je dat dan niet
repliceren, want dan stel je dezelfde vraag tweemaal en dat werkt niet. Hexagram 4 uit de I-Tjing (De
Jeugddwaasheid)zegt dit ook: zelfde vraag niet tweemaal stellen. Wanneer je de astrologie als een
mantisch systeem ziet, dan is dit relevant.
Dennis Wheatley The Essential Dowsing Guide over de juiste wijze van de vraag stellen: "niet rationeel".
Intentie : Ontspan, Breng je geest tot rust Visualiseer Blijf neutraal Niet als je vermoeid bent Geen
verwachtingen.
Een voorbeeld is de duiding van de horoscopen van Heer Bommel en Tom Poes door Willem Venerius (zie
het artikel elders in deze nieuwsbrief), de geboortetijden waren fictief, de duidingen waren perfect.
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Astrologie, een voorzichtige visie
Als het mantiek is verklaar je....
Verkeerde tijden, foute berekeningen, irrationele technieken, progressieve astrologie, tweelingen, verschil
in technieken, uurhoek astrologie, problemen bij toetsing.....
En je sluit aan bij de oorsprong van de astrologie, maar voor mantiek zelf heb je geen verklaring.
Als het om objectieve wetenschap gaat kom je tot....
Aantoonbare invloeden op onze omgeving, aantoonbare effecten in geboortehoroscopen, een mogelijk
verklaringsmodel voor bovenstaande punten. Maar de effecten zijn marginaal en sluiten nauwelijks aan
bij de toegepaste astrologie.
Conclusie
De astrologische duiding verloopt mantisch.
De duiding is zinvol.
De duiding is niet objectief toetsbaar en dus niet wetenschappelijk.
Toetsbare astrologie bestaat maar is (nog ?) niet praktisch toepasbaar voor de duiding.

terug naar inhoudsopgave

Veel astrologie-onderzoek kijkt naar grote groepen,
daar speelt statistiek een rol en zo,
maar hier is een fascinerende case-study:

Heer Bommel ziet sterren
OpenHuis-lezing door Willem Venerius op 12 februari 2011
Samenvatting Hans van Oosterhout, op de website van de NVWOA vindt u de volledige tekst.
‘Van het concert des levens, krijgt niemand het program. ’ O nee? vraagt rechtgeaard dwarsdenker Wim
Venerius dan. Het grondaxioma van de astrologie is, dat de horoscoop een blauwdruk is, waaruit je lot en
karakter gelezen kunnen worden. Die twee moeten dus samenhangen. Een geboortehoroscoop is zo'n
programma, taakbrief en gereedschapskist tegelijk. Die taakbrief en gereedschapskist licht hij toe aan de
hand van het karakter, het leven en de lotgevallen van Marten Toonder en zijn horoscoop.
Marten Toonder is de godfather van de stripkunst in Nederland. Zijn bekendste creaties zijn heer Bommel
en Tom Poes. Maar hij heeft veel meer strips en ander werk gemaakt.
In veel van de 177 verhalen van Tom Poes en Olivier B. Bommel zit veel meer diepgang dan
geamuseerde doch onoplettende lezertjes doorhebben. Toonder verwerkte veel occulte of esoterische, of
zo u wilt spirituele elementen in zijn verhalen, zoals o. a. de I Tjing. Men leze daarvoor Heer Bommel en
het para-abnormale.
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De persoon Marten Toonder.
Volgens opgave van de Dorknopers der gemeente Rotterdam, de geboorteplaats Toonder, werd deze
geboren op 2 mei 1912 om 6. 00 uur des ochtends. Die gegevens vormden in 1982 de basis voor een
artikel in het kritische en toen toonaangevende astrologische blad Spica. Nauwelijks was dit verschenen

fig. 1: Radix Marten Toonder

of Jan Gerhard Toonder, de broer van MT, meldde zich door middel van een ingezonden brief bij de
redactie. Hij had een essentiële correctie op de geboortetijd. Uit zijn brief zoals die in september 1983 in
Spica verscheen citeren we:
"................waarneming van de effecten van transits en secundaire directies doen vermoeden, dat de ware
geboortetijd in elk geval aanzienlijk voor 6 uur is geweest - waarschijnlijk vóór 5. 40 uur, ......"

Later bleek dat, Onno, Toonders zoon de geboortetijd nog wat scherper stelde op 5. 22 uur, zoals blijkt
uit een publicatie in het blad Sterrentijd van Selma Schepel en de Amsterdamse Salon. Die tijd levert de
radix in fig. 1 op.
De Spica-brief van Jan Gerhard Toonder bevat zes opmerkelijke uitspraken:
1) Uranus staat in 10, niet in 9
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2) er is een gevoeligheid van 29° Taurus, wat duidt op oogklachten
3) cusp V (Placidus) is 21° Leo en krijgt exacte vierkanten van Maan en Saturnus
4) cusp 8 in Boogschutter is waarschijnlijker dan in Steenbok
5) de opgave van de burgerlijke stand is een “God-zegene-de-greep”
6) Jan Gerhard heeft “zowel de man als zijn gesternte langdurig gadegeslagen”

Die zes punten neemt Venerius onder de loep.
Punt 1.: Uranus in 10 is, zo te zien, ongeaspecteerd. In combinatie met de Zon en Saturnus in
12 denk je meteen aan titels van Bommelboeken zoals “Mijn eigen eenzame weg” en “Een heer moet
alles alleen doen”.
Punt 2.: De Ascendant op 29° Stier zou verklaren, dat MT vaak last had van oogklachten: pal op
die Ascendant staat de vaste ster Alcyone (eta Tauri; Pleiaden) op 29°45’ Stier. Volgens Wim van Dam's
Handboek der Vaste Sterren, "...................... In konjunktie met de Ascendant, de zon of de maan
ongunstig voor de ogen... ” Dat lijkt de uitspraak van Jan Gerhard te bevestigen.
Punt 3. : 21° Leeuw als cusp V volgens de huizenmethode van Placidus krijgt nauwkeurige
vierkanten van Maan en Saturnus en duidt volgens JGT vaak op problemen met de eigen kinderen. In
zijn autobiografie maakt MT er, schijnbaar terloops maar één teleurgestelde opmerking over. Maar Dick
Matena, oud-Studiomedewerker en later goede vriend van MT, vermeldt in Vrij Nederland, jaargang 69,
nr. 36, dat Marten Toonder in zijn laatste jaren ernstig vervreemd raakte van zijn oudste zoon Eiso.
Wellicht komen we in 2012 meer te weten uit de officiële biografie, waar Wim Hazeu momenteel aan
werkt.
Vatten we het vijfde huis breder op als scheppingsdrang, dan ligt hier de uitlaatklep voor fantasieën uit
de jeugd (Maan), die concrete vorm krijgen (Saturnus). Zo’n uitspraak vraagt bevestiging door andere
horoscoopfactoren. De bron van de behoefte tot fantaseren wordt bevestigd door Maan in Schorpioen.
Thomas Ring schrijft over deze stand: ". . . wroeten in dingen waarover normaliter niet gesproken
wordt..........." Dit snijdt hout in het geval van Marten Toonder. De dingen, waarover in zijn jeugd niet
gesproken werd, betreffen in elk geval de relatie tussen zijn ouders, waarover hij in zijn autobiografie
opmerkelijk openhartig is.
Punt 4. : Volgens Jan Gerhard is het “interesse voor occultisme enz. waarschijnlijker bij een cusp
8 in Sagittarius dan Steenbok”. Ook hier licht Dick Matena ons in, dat het niet bij afstandelijke
belangstelling voor occultisme bleef, maar dat Marten Toonder ook zelf magie beoefend heeft:
".............Van zijn personages lijkt hij nog het meest op de tovenaar Hocus Pas........... Hij was ronduit
occult. ” Helaas geeft hij geen concrete voorbeelden.
Bij “occultisme” denken de meeste astrologen meteen aan Pluto. Die lijkt in de geboortehorscoop van MT
zo goed als ongeaspecteerd, maar een scherpere blik laat zien, dat Pluto op 27. 26 Tweelingen een
vrijwel exact biquintiel maakt met de Maan op 20. 43 Schorpioen, die weer een quintiel maakt met
Uranus op 3. 27 Steenbok. Quintielen en biquintielen zouden, onder voorwaarden, staan voor genialiteit.
Zowel Jan Kampherbeek als Thomas Ring leggen dit verband. Uiteraard zal niet iedereen op gelijke wijze
reageren. De betekenis wordt omschreven als: motivatie die buiten de persoonlijkheid staat.
Thomas Ring schrijft vrij vertaald: "Een 'quintiele’' aanlegstructuur blijkt bij gewone mensen vaak alleen
uit meer of minder onschuldige scheefgroei ..... waarbij de regels van het normale overstegen
worden ....... als resultaat weliswaar ongewone, maar op zich toch juist geproportioneerde
dingen. .......... als er geen geniale vonk bijkomt, blijft het onzichtbaar. "
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Punt 5.: De geboortetijd volgens de burgerlijke stand is een God-zegene-de-greep.Dit komt
verdeop aan de orde.
Punt 6. : Ik heb zowel de man als zijn gesternte langdurig gadegeslagen. ”
Ieder jaar maakte Jan Gerhard bij wijze van verjaardagscadeau de progressieve jaar-horoscoop voor zijn
broer MT. Marten houding hier tegenover, veranderde in de loop van zijn leven van sceptisch tot lovend.
In zijn laatste levensjaren consulteerde hij zeker drie verschillende astrologen.

In de radix wijst het spanningscomplex Saturnus - Maan – Neptunus op vreemde spanning thuis en de
vlucht in een eigen fantasiewereld. In zijn autobiografie schrijft MT letterlijk: "In die periode heb ik me
weer in mezelf teruggetrokken, zoals ik dat sinds mijn prille jeugd gewend was." Zijn vader was kapitein
op de grote vaart en het huwelijk kun je een verstandshuwelijk noemen. Zijn moeder was (manisch-)
depressief en bracht zelfs enige tijd in een psychiatrische kliniek door. Martens vertellerstalent fungeerde
als uitlaatklep: Mercurius conjunct Venus (mooi vertellen, tekenen en schrijven), met broer Jan Gerhard
(Mars in III) alsgewillige toehoorder.
Mercurius-Venus vierkant Neptunus kan overigens ook duiden op een fantast of aartsleugenaar. Dick
Matena onthult in Vrij Nederland: “Hij kon liegen alsof het gedrukt stond, zowel zakelijk als in zijn
autobiografie............ ”

MT's leidt op school tot de diagnose “zwak begaafd”, wat de ambachtsschool betekent. Bijlessen brengen
redding en het wordt HBS-A. Ondanks flink fuiven en feesten geblazen doet hij ten slotte eindexamen.
De paradox van MT is, dat hij enerzijds graag alleen is, zijn eigen gang gaat, maar anderzijds erg gesteld
is op lof, aandacht, roem.

Transits
Wanneer we de transits van planeten over radixposities tijdens cruciale momenten in het leven van MT
bekijken, lijkt de geboortetijd van 5. 20 of 5. 22 uur goed te kloppen.

Bootreis
In juni 1931 mag MT na het eindexamen HBS met zijn vader mee op een bootreis naar Argentinië. In
Buenos Aires koopt hij een stapel strips. In een duister buurtje weet een Amerikaan hem uit een precaire
situatie te redden. Dat blijkt Jim Davis, een striptekenaar die samenwerkt met Dante Quinterno. Die
ontmoeting bljkt bepalend voor de toekomst. Van nu af aan wil hij striptekenaar worden, niet geheel tot
genoegen van zijn vader, die hem desondanks een jaar geeft om te bewijzen, dat hij er van kan leven.
De belangrijkste transit bij deze periode is Saturnus (vader, wet, serieuze kant van het leven; bovendien
radix heer 10, carrière en beroep), die precies over het MC loopt en een oppositie maakt met Neptunus in
3 (bootreis).

Huwelijksdatum
Op 31 mei 1935 trouwt MT met zijn buurmeisje Phiny Dick (Afine Kornelie Dik). Het is een sober feest
met een stortvloed aan toepasselijke planeetstanden voor die dag:
Uranus t - Uranus r
Neptunus t - Zon r
Jupiter t - Mars r
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Opmerkelijk is de transitaire Venus, die aspecten maakt met Neptunus, Maan en Saturnus r,
precies de kernfiguur van de hele radix!

Start Tom Poes
In mei 1940 raakt Nederland betrokken in Tweede Wereldoorlog. De toevoer van Amerikaanse strips
droogt op. De Telegraaf zit verlegen om een dagstrip, maar wil geen ballonstrips, want “dat bevordert de
leesluiheid”. Dat biedt MT een kans en op 16 maart 1941 verschijnt het eerste Tom Poes-verhaal. In het
derde verhaal duikt Heer Bommel op. De teksten voor de eerste zes afleveringen van het eerste verhaal
werden geschreven door Phiny Dick, MT is daarna in haar stijl verder gegaan.
De start van de Tom Poes strip gaat gepaard met opvallend veel relevante transits:
Jupiter t conjunct Zon r
Saturnus t pendelt over Zon r
Uranus t conjunct Saturnus, heer 10
Uranus over Ascendant (juli 1940)
Mars vanuit 9 (buitenland!) sextiel over Maan r
Mars driehoek Saturnus
Mars “activeert” als het ware de kernoppositie Maan-Saturnus, overbrugd door de radix Neptunus, het
belangrijkste aspectencomplex zoals we hebben gezien.

Emigratie
In1942 worden de Toonder Studio’s opgericht. Daar worden strips, tekenfilms en reclamefilms gemaakt,
maar ook is er de illegale drukkerij D. A. V. I. D. gevestigd. MT weet meer dan honderd mensen aan de
Arbeitseinsatz te onttrekken door hen zogenaamd werk te bieden. Als in 1944 de SS de krant De
Telegraaf overneemt stopt Marten met de Tom Poes-strip en meldt zich ziek wegens ‘overspannenheid’.
Na de Tweede Wereldoorlog groeien de Toonder Studio’s ondanks herhaaldelijke financiële zakelijke
problemen.
In 1965 krijgt MT genoeg van alle zakelijke beslommeringen (en van de belastingen?). Hij emigreert met
Phiny en zoon Eiso naar Ierland, waar hij zich alleen nog aan Tom Poes en Olivier B. Bommel wijdt.
De transits in dat jaar:
1) In maart transiteert Jupiter over de radix Saturnus, heer 10.
2) Mars maakt op dat moment een driehoek met de radix-Zon.
3) De transit Saturnus maakt een exact sextiel met de Zon radix,
4) Uranus exacte driehoek radix-Zon
5) Neptunus ten slotte bevindt zich voortdurend in conjunctie met de Maan radix, uiteraard met een toeen afnemende orb.
Tot zover deze samenvatting. Veel moest daarin wegens beperkte plaatsruimte worden weggelaten. We
wijzen de lezer daarom graag op de volledige tekst op de NVWOA-website. Een gedrukte versie is
beschikbaar voor wie geen toegang tot internet heeft, men neme daarvoor kontakt op met de secretaris
(adres en telefoonnummer aan het einde van deze nieuwsbrief.)
En voor wie nog meer wil weten verwijzen we naar Willem Venerius' boek Heer Bommel en het paraabnormale (Synthese 2007).

terug naar inhoudsopgave
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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.

Opkomst en ondergang van een werkrelatie
Hans van Oosterhout
Het gaat hier over een korte relatie tussen twee collega's, gezien door de ogen van een derde. De
geboortegegevens van beiden zijn bekend maar worden uit privacyoverwegingen niet vermeld.
De geschiedenis speelt zich af in de laatste maanden van 1989 en het voorjaar van 1990.
Hij, hier M genoemd, is gescheiden en werkt in een researchgroep samen met haar, die we V noemen. Zij
is getrouwd. M, een stuk ouder, is tevens de chef van de groep. Ze liggen elkaar. De samenwerking is,
zoals iedereen weet, goed. Ze wandelen af en toe samen in de pauze, iets wat M eerder eigenlijk maar
zelden deed. Na tijdje begint het de collega's op te vallen dat de pauzewandelingetjes in aantal en duur
toenemen. Wie eens een keer mee wil wandelen wordt daarbij weliswaar niet geweerd, maar krijgt
naarmate de tijd vordert toch het gevoel gemist te kunnen worden.
En dan, in de eerste dagen van maart 1990, is plotseling het uit, met veel woede en misbaar van V. Zij is
duidelijk het meest geraakt door de gang van zaken, voelt zich zeer onheus behandeld. Korte tijd later
verlaat ze het bedrijf.
Fig. 1 toont een, uit privacyoverwegingen klein, maar wel relevant stukje van de synastrie, met ook de
transits van Venus en Mars.
Het geheel speelt zich af tijdens een retrogradelus van de transiterende Venus, die vanaf M's Descendant
door zijn 7e huis loopt. Bij V loopt hij in diezelfde periode door het 8e huis en transiteert daar een groot

fig.1 Deel van de horoscopen van V en M en kritische datums.
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aantal keren over de radix Maan, Jupiter en Saturnus. Dat speelt zich af tussen eind oktober 1989 en
begin maart 1990. Hoe beiden het in die periode beleefd hebben is niet bekend, maar gezien haar heftige
reactie bij de breuk het lijkt duidelijk dat V er veel meer bij betrokken was dan M. Dat zou in
overeenstemming zijn met het aantal Venus-transits in die periode dat bij haar, als gevolg van de
configuratie van de betrokken planeten, veel groter is dan bij hem (9 resp. 3). Bovendien speelt bij haar
alles zich af in het 8e huis.
Het fascinerende zit in de manier waarop de plotselinge breuk samenvalt met de transits van Mars. De
laatste Venustransit, over V's Jupiter is exact op 5 maart. Vlak daarvoor, op 2 maart, is Mars over M's
Descendant gegaan. Dan gaat Mars over Saturnus, Maan en Jupiter van V en op 13 maart, 11 dagen
later, is het voorbij.
Het lijkt alsof Mars iets dat zijn eerste enthousiasme al had verloren, nu rigoureus 'afkapt', wat goed past
bij de symboliek van Mars
.
terug naar inhoudsopgave

In de Nieuwsbrief wordt in de tabellen het onderstaande internationale systeem van afkortingen gebruikt.
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

VI Maagd

OA Schuine klimming

JU Jupiter
SA Saturnus

LI Weegschaal

EP Oostpunt

UR Uranus

SC Schorpioen

VX Vertex

NE Neptunus

SG Boogschutter

AV Antivertex

PL Pluto

CP Steenbok

PF Gelukspunt

AQ Waterman

AX 'Solar apex'

NN Noordelijke Maansknoop
SN Zuidelijke Maansknoop

PI Vissen

GC Galactisch centrum

De NVWOA Nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Wetenschappelijk
Onderzoek naar de Astrologie.
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