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Klassieke astrologie - de vergeten traditie(s) 2
OpenHuis-lezing door Martien Hermes op 1 september 2012
Samenvatting Hans van Oosterhout.
Van de vier deelgebieden waarop onderzoek naar de Hellenistische astrologie zich kan afspelen zijn er in
de vorige lezing drie aan bod gekomen: de historie, de levensbeschouwelijke inhoud en het Thema
Mundi. Deze lezing gaat over Fortuna of Tuchē, een lotsaspect als duidingslaag naast de 'gewone'
horoscoop, waarin zeer concreet effecten voor de dagelijkse praktijk worden uitgewerkt. Hier wordt het
idee zeer concreet voor de dagelijkse praktijk uitgewerkt.
In veel oude esoterische literatuur,
waaronder het Corpus Hermeticum vinden we
een oud, maar bestendig idee, weergegeven
in fig. 1. De ziel daalt tijdens zijn incarnatie
af, van voorbij de Vaste Sterren, door de
zeven planeetsferen heen, om bij de geboorte
het lichaam binnen te treden. In elke sfeer
wordt de incarnerende ziel bekleed met de
essentiële eigenschappen van de daar
heersende planeet. Tijdens de excarnatie, na
het sterven dus, doorloopt de ziel dit traject
weer terug omhoog, en worden de
afzonderlijke planeeteigenschappen in de
achtereenvolgende planeetsferen weer
afgelegd. Er is in dit model dus sprake van
een pad omlaag en een pad omhoog. Het
achterliggende idee is dat van de
verstoffelijking van de Platonische vormen.

Fig. 1: Het pad omhoog en het pad omlaag
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Het pad omlaag loopt van het niveau van de Essentie, de Archetypen (niet die van Jung overigens), de
Geest, en wat er nog meer voor kwalificaties voor mogen zijn, naar het niveau van ruimte, tijd en
materie.De gang op het pad omlaag is die van theorie naar praktijk. De zodiak is de astrologische
uitdrukking van de theorie en het pad omlaag verloopt via een tussengebied, waar die theorie, 'aan het
werk gezet wordt'. Er treedt een steeds verdere differentiatie en verstoffelijking op van de astrologische
factoren, van een universele, abstracte, niet specifieke essentie via steeds unieker, specifieker, concreter
en complexer tot een zuiver individuele uitwerking ervan.
Vanuit astrologisch perspectief zijn er dus drie niveaus te onderscheiden.
Niveau 1, het hoogste niveau is dat van de zodiak. Die vertegenwoordigt de 'archetypen', in de zin van
platonische Ideeën (niet de archetypen van Jung dus). Dit is de theorie die, collectief, voor iedereen zou
moeten gelden.
Niveau 2 is dat van de individuele horoscoop, de radix als belofte. Vanaf dit punt kunnen we spreken van
het Lot dat de tekens van de zodiak en de planeten treft. Het is het hun toebedeelde portie (moira).
De tekens worden nu huizen, de hele-tekenhuizen van de klassieke astrologie, en wel dít huis en geen
ander. Ook de planeten hebben nu één specifieke rol te vervullen, geen andere.
De planeten gaan optreden als dispositors, als 'personeel' van de huizen; ze behouden hun essentie,
maar die wordt beperkt. Door allerlei bepalende (en beperkende) condities, omstandigheden, factoren en
kwalificaties worden ze steeds verder gedifferentieerd:
Ten opzichte van de Zodiak: planeten als personeel van de tekens, ten opzichte van de Lichten: dag en
nachtgeboorten, heliacaal rijzend en dalend, etc., ten opzichte van de horizon: in goed of slecht, actief of
passief huis.

Fig. 2: Tabel van de essentiële waardigheden
Die differentiatie verandert niets aan de essentie van de planeet, maar wel hoe die zich uiteindelijk kan
manifesteren. Is de planeet fit? Kan hij zijn ‘ding’ goed doen? Is hij in goede conditie?Is de planeet
energiek? Is hij enthousiast? Is hij intens? Is dat goed of slecht voor geborene? Benefic – Malefic

NVWOA Nieuwsbrief 2012-3 testversie.doc 2 / 8

condities Dit hangt af van een veelheid van factoren, de 'accidentele planeetcondities'. De tabel van
'essentiële waardigheden' in fig. 2 geeft een overzicht.
Niveau 3 geeft uitsluitsel over wat er van de belofte van niveau 2 terecht komt. Uitgedrukt in de vorm
van een vraag: Onder welke condities is geborene aan het werk (niveau 2) met het oermateriaal van de
horoscoop (niveau 1), om zijn (dagelijkse) leven gestalte te geven (niveau 3)?
Dit is het niveau van het Lot, Tuchè in het grieks of Fortuna in het Latijn. Het antwoord op de vraag
wordt gegeven in de vorm van de Fortuna-horoscoop. Die heet zo omdat er andere huizen worden
gebruikt: de Fortuna huizen. Ook dit zijn teken-huizen, maar ze beginnen bij het teken waarin het de
Pars Fortunae staat in plaats het teken van de Ascendant, zoals te zien in fig. 3. De rol van de planeten
wordt in die Fortunahoroscoop overgenomen door de Hermetische Lots die uit de planeetstanden
berekend worden. Er zijn zeer veel van deze Lots, soms ten onrechte 'Arabische punten' genoemd. Het
schema in fig. 4 geeft een aantal van de belangrijkste, met de wijze waarop ze berekend worden.
Het is niet op het eerste gezicht duidelijk waarom de Lots op die manier berekend worden. In de oude
teksten werd de berekening alstekst gegeven. B.v. voor het Pars Fortuna in fig.4:
Gesproken formule: Asc + Maan - Zon
“De laatstgenoemde planeet in de Zon schuift men naar de ascendant. De eerstgenoemde planeet in de
Maan schuift over dezelfde afstand mee. Zodra de Zon bij de ascendant arriveert, stopt de Maan daar
waar het betreffende pars zich bevindt.”
In feite komt het erop neer, dat de afstand tussen twee hemellichamen, Zon en Maan bijvoorbeeld, wordt
bepaald en opnieuw afgemeten vanaf de Ascendant. Bij een daghoroscoop gebeurt dat in de ene richting,
bij een nachthoroscoop in de andere richting. Dat levert de formules in fig. 4 op.
Over de Fortunahoroscoop zegt Vettius Valens (1e eeuw nC):
‘Want sommigen hebben op mystieke wijze bepaald dat de universele Hōroskopos [de radixascendant] en
de vierkanten daarop gelden als de Kosmische Hoekpunten, maar dat het pars [van fortuna] en de
vierkanten dáárop als de genethlialogische hoekpunten [genethlialogie = betrekking hebbend op
geboortehoroscopen]. Hierop baseren zij ook voorspellingen in hun geschriften, zeggend: “aangezien het
Lot [van Fortuna] de soevereiniteit krijgt [die het bezit is] van de hoekpunten in diverse
[horoscoop]figuren, is het gevolg dat noch de tropische, noch de solide, noch de dubbeltekens eenzelfde
eenduidige kracht bezitten [in de vergelijking van horoscopen onderling]…”
Het is met behulp van de Fortunahuizen dat concrete uitspraken worden gedaan en dat opent
mogelijkheden voor onderzoek. Bijvoorbeeld biografisch onderzoek. Als voorbeeld de horoscoop van
Obama in fig. 3, waarnaast een reeks data is afgedrukt, afgeleid uit zijn Fortunahoroscoop, die belangrijk
zouden moeten zijn in zijn leven. De datum waarop hij de presidentverkiezingen won is daarin terug te
vinden.
Onderzoek aan de horoscopen van mensen wier biografie goed bekend is zou dus meer uitsluitsel moeten
kunnen geven over de briuokbaarheid van de Fortunahoroscoop en daarmee over de toepasbaarheid van
de klassieke astrologie.

terug naar inhoudsopgave
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Gevonden op het net.
Redactie
Al zwervend over het Internet stuiten we soms op interessante dingen met betrekking tot astrologie en
onderzoek. De volgende willen we u niet onthouden:

•

Met name in de engelstalige landen is er aandacht voor een wetenschappelijke benadering van de
astrologie . Patrick Curry heeft een aantal dissertaties en proefschriften bijeengebracht op:

http://www.the9thhouse.org/
•

Ook buiten het engels taalgebied gebeuren interessante dingen. Onderstaande link leidt u naar
een scriptie van de Oostenrijkse astrologe Brigitte Hueber. Interessant is de werkwijze:
proefpersonen hielden gedurende 30 dagen een dagboek van hun stemmingen bij, waarna
statistisch de hypothese werd getoetst dat gedurende die periode transits van Mars, Jupiter en
Saturnus in die stemmingen merkbaar waren. Dit bleek in dit onderzoek het geval te zijn, niet bij
elke deelnemer, maar wel significant vaker dan te verwachten was. Zelfattributie kon worden
uitgesloten. Voor wie de Duitse taal machtig is:

http://www.brihu.at/pdfs/Diplomarbeit.pdf
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.

Werken transits?
Frank Vernooij

In deze aflevering van de rubriek 'Hé' worden de astrologische aannames van de werking van de transits
van de langzame planeten vanaf Jupiter onderzocht. Het is een explorerend open onderzoek, maar
gekoppeld aan omlijnde criteria en verwachtingen. Telkens wordt een nauwkeurig omschreven situatie of
een opeenvolging van situaties naar voren gebracht. De vraagstelling is steeds: corresponderen de
beschreven gebeurtenissen met transits, in de symbolische betekenis die de astrologische theorie
daaraan geeft.
Bij publieke figuren, dat kunnen zowel personen zijn met een grote reputatie als wel mensen die in
beperkte kring bekend zijn, komt de beschrijving in het algemeen uit een te verifiëren objectieve bron.
Vaak is geen geboortetijd beschikbaar hetgeen betekent dat transits over de Maan en de hoekpunten niet
vast te stellen zijn.
Definieringen:
1.

De transits van de langzame planeten over een astrologische factor zijn soms eenmalig, maar
komen vaak drie- en soms zelfs vijfmaal voor vanwege de retrogradebeweging. Dit laatste geval
kan een periode van 9 maanden of zelfs veel langer beslaan. Dit onderzoek beperkt zich tot deze
terugkerende transits.

2.

We nemen de klassieke majeure aspecten: 0°, 60°, 90°, 120°, 180°.

NVWOA Nieuwsbrief 2012-3 testversie.doc 4 / 8

3.

Bij de interpretatie gaan we uit van de volgende betekenissen van de astrologische factoren:
Jupiter: een uitgesproken succesvolle of voorspoedige periode of gebeurtenis, expansie,
perspectiefverruiming.

Saturnus: een periode van gedurige tegenspoed, obstakels, remming of stilstand en volhardend
doorgaan.
Uranus: een plotse verandering, wending, breuk, vernieuwing – mogelijk gewelddadig,
Neptunus: bedrog, corruptie, ondermijning, een opgeblazen expansie en spirituele ontwikkeling.
Pluto: intens ervaren toestanden, grote gedrevenheid, soms gekoppeld aan diepe crisis of
machtsstrijd.
Node (Noordermaansknoop): een diepgaand betekenisvolle gebeurtenis in de ontwikkeling van de
betrokkene.
Eerder in deze rubriek gepubliceerde gevallen leidden tot de volgende verwachtingen:
Verwachting 1:
In de radix bij zeer bekende mensen zijn een of meer clusters aan te wijzen van astrologische factoren
die binnen een beperkt aantal graden staan, zodat er vele en sterke onderlinge verbanden zijn. Het gaat
niet perse om een stellium waarbij alle planeten binnen één teken staan. Het symboliseert dat er een
samenballing van krachten mogelijk is.

Verwachting 2

In de radix bij zeer bekende mensen wordt bij markante gebeurtenissen zo’n cluster geraakt door een
van de langzame planeten, d.w.z. vanaf Jupiter.

Verwachting 3
De transiterende planeet en naar verwachting ook de 'geraakte’' factor corresponderen in hun
symbolische betekenis met de aard van de gebeurtenis.
Bij personen die een beperkte bekendheid hebben, maar bij wie wel goed
gedefinieerde en omlijnde gebeurtenissen geobjectiveerd zijn, is in elk geval
verwachting 3 van toepassing.
Casus: Boy Waterman, geboren 24-01-84,
Waterman is doelverdediger in het prof-voetbal op een middelhoog
nationaal niveau. Hij geniet een beperkte bekendheid. Uit Voetbal
International oktober 2012 nr. 40 komt de volgende informatie, deels
geciteerd uit een interview met hem:
Boy Waterman (28) won op 23 juni 2007 de Europese titel met Jong
Oranje. Hij was op zijn 23e eerste keeper van AZ en werd Europees
kampioen met Jong Oranje. Daarna haalde Marco van Basten hem zelfs
naar het grote Oranje. Een grootse carrière lonkte, maar in de vijf
seizoenen die volgden raakte de doelman het contact met de top kwijt.

SO

3.39 AQ

(MO

24.13 LI)

ME

9.27 CP

VE

28.30 SA

MA

6.40 SC

JU

1.01 CP

SA

15.33 SC

UR

12.19 SA

NP

0.10 CP

PL

2.06 SC

NN

14.43 GE

Fig. 1: Radixposities van
Boy Waterman

Interviewer: "In het najaar 2007 werd je gepasseerd door coach van
Gaal bij AZ . Zijn besluit heeft een flinke negatieve invloed op je
loopbaan gehad. Het seizoen erop ging je naar ADO Den Haag". (Aug. 2008- juni 2010). Waterman:
"Het was vanaf de eerste dag mis, dat was een vervelende periode. Ook daar werd ik heel snel
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reserve en geen eerste doelman. In Doetinchem (het seizoen juli 2010- juli 11) voelde ik me vanaf
de eerste dag huis’"
Interviewer: "Je degradeerde met Alemannia Aachen daarop in het seizoen juli 2011- juli 2012 uit de
Tweede Bundesliga in Duitsland. Toch kreeg jij lovende kritieken. Een jaar eerder werd je knap
veertiende met De Graafschap en waren er slechts zes keepers in Nederland die vaker nul hielden
dan jij. Bij PSV krijg jij eind september 2012 een herkansing op het hoogste niveau".
Samenvattend:
1. Het jaar 2007 tot en met augustus zeer succesvol.
2. September 2007 tot juli 2010 zeer moeilijke periode.
3. Juli 2010 tot juli 2012: goede periode, verlossing, zich weer thuis voelen bij nieuwe clubs.
4. Vanaf juli 2012 weer stap hogerop: weer in contact met de top.
De bovengenoemde periodes zijn duidelijk te onderscheiden wat betreft 'voorspoed' en 'tegen-spoed' in
zijn sportieve loopbaan. We bekeken over deze vijf en een half jaar alle terugkerende transits van de
langzame planeten met de radixposities (zie fig.1) van de hemellichamen, uitgezonderd de Maan, en met
toevoeging van de Noordnode. We beperkten ons tot die gevallen waar de betreffende planeet vanwege
een retrogradebeweging minimaal 3 maal over het radixpunt gaat 1. Dan blijkt het volgende:

1. De succesperiode januari tot september 2007 met als hoogtepunt 23 juni: Europees kampioen.
We zien in deze periode van 8 maanden: 2 Jupiteraspecten, geen Saturnusaspecten, 1 Uranusaspect,
geen Neptunusaspect en 1 Plutoaspect.
2. De moeilijke periode vanaf september 2007 tot juli 2010
We zien in deze 2 jaar en 10 maanden: 1 aspect van Jupiter en wel met Saturnus, 9 Saturnus aspecten,
geen Uranusaspecten, geen Neptunusaspecten en 3 Pluto aspecten.
3. De goede periode van juli 2010 tot juli 2012
We zien in deze periode van 2 jaar: 9 Jupiteraspecten, 3 Saturnusaspecten,
3 Uranusaspecten, 3 Neptunusaspecten en 2 Pluto aspecten.
4. terug naar de top: periode van juli 2012 tot januari 2013: weer naar een topclub in juni 2012 en daar
eerste keeper eind september 2012.
We zien in deze periode van 6 maanden: 2 Jupiteraspecten, 1 Saturnusaspect, 1 Uranusaspect, 3
Neptunusaspecten en 2 Plutoaspecten.
Deze aantallen zijn weergegeven in fig. 2.
Commentaar :
Dit onderzoek beperkt zich tot het verschil in uitwerking van Jupiter en Saturnus in situaties die duidelijk
verschillen in voor- en tegenspoed. Meer subtiele astrologische aannames zijn niet onderzocht. Er is bij
voorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen harmonische en conflictaspecten en evenmin tussen de
astrologische factoren waar de langzame planeten een majeur aspect mee vormden en hun
onderscheiden betekenissen. Evenmin is rekening gehouden met radixaspecten, die, naar verwachting
van astrologen, daarmee overeenkomende transits sterker voelbaar zullen maken. Als we de bevindingen
in dit onderzoek omzetten in een hypothese over langerdurende transits van Jupiter en Saturnus, dan
kan deze luiden:
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Fig. 2: Aantallen transits in de vier perioden

Gedurende (perioden van) tegenslag en ‘niet verder komen’ is er sprake van een toename van
het aantal Saturnustransits t.o.v. Jupitertransits, gedurende (periodes van) uitgesproken
succeservaringen is het omgekeerde het geval.
Dit komt overeen met gangbare astrologische aannames.
M.b.t. de transits van de overige langzame planeten kunnen op basis van dit onderzoek geen hypotheses
worden geformuleerd.

----------------1 De langerdurende transits waren de volgende:
- Succesperiode januari-september 2007:

JU cnj UR, JU opp NN en PL cnj VE.

- Moeilijke periode september 2007 juli 2010:

Ju sxt Sa, Sa drh NE, Sa drh Ju, Sa sxt PL, SA vkt NN,

SA sxt SA, SA vkt VE, SA vkt NE, SA vkt JU, SA sxt SO, PL cnj NE, PL cnj JU, PL sxt PL.
-Goede periode van juni 2010- juni 2012:

JU vkt NE, JU vkt JU, JU sxt SO, JU drh NE, JU drh JU, JU opp

PL, JU vkt SO, JU opp MA, JU drh ME, SA sxt UR, SA drh NN, SA sxt VE, UR vkt VE, UR vkt NE, UR vkt JU,
UR sxt SO, NE sxt VE, NE sxt NE, NE sxt JU, PL sxt MA, PL cnj ME.
- Terug-naar-de-top periode van juni 2012 tot januari 2013:
ME, NE sxt NE, NE sxt JU, NE drh PL, PL sxt MA, PL cnj ME.

terug naar inhoudsopgave
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JU opp UR, JU cnj NN, SA sxt VE, Ur vkt

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

MA Mars

LE Leeuw

RA Rechte klimming

VI Maagd

OA Schuine klimming

JU Jupiter
SA Saturnus

LI Weegschaal

IC Imum Coeli

EP Oostpunt

UR Uranus

SC Schorpioen

VX Vertex

NE Neptunus

SG Boogschutter

AV Antivertex

PL Pluto
NN Noordelijke Maansknoop
SN Zuidelijke Maansknoop

CP Steenbok

PF Gelukspunt

AQ Waterman

AX 'Solar apex'

PI Vissen

GC Galactisch centrum

De NVWOA Nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Wetenschappelijk
Onderzoek naar de Astrologie.
secretariaat en redactie nieuwsbrief: Turkooisdrift 10, 3436 BG Nieuwegein, 030-6033799
email: bestuur @nvwoa.nl

NVWOA Nieuwsbrief 2012-3 testversie.doc 8 / 8

