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"Van de werkvloer", over het komende seizoen
Beste NVWOA leden
Een kleine toelichting bij het programma voor het seizoen 2013-2014, dat hopelijk op het
gebied van wetenschappelijk onderzoek naar de astrologie en het denken erover inspirerend en
productief zal worden.
Bij het programmeren van de zaterdagen proberen we sprekers 'van buiten' aan te trekken die
een onderwerp hebben dat voor ons gebied relevant is. Dat wil zeggen, een onderwerp
waarover onderzoek is gedaan of dat tot onderzoek kan leiden. Sprekers van buiten brengen
nieuws en inspiratie mee en soms ook potentieel nieuwe leden. Toch leidt dat doorgaans toch
niet tot veel impulsen voor praktisch onderzoek. Bovendien zijn sprekers die zoiets te bieden
hebben bij tijden niet zo gemakkelijk te vinden en dat heeft consequenties. We hebben nu
toezeggingen voor twee lezingen over boeiende onderwerpen, maar beide sprekers zijn pas in
2014 beschikbaar. Het programma voor het najaar van 2013 moeten we dus anders invullen.
We willen dit seizoen gebruiken om aandacht te besteden aan wat 'op onze eigen werkvloer'
gebeurt. We hopen geregeld iemand uit de eigen gelederen te vinden die iets kan presenteren
van lopend onderzoek of over gedachtevorming, dat aanleiding kan geven tot discussie en kan
inspireren tot onderzoek. Een onverwacht ingelaste discussiemiddag in het vorige seizoen
bleek aan een behoefte te voldoen. Ook op een aantal zaterdagmiddagen is langer doorgegaan
dan gebruikelijk, tot 17.00 uur, zodat echt tijd overbleef voor discussie over het
gepresenteerde en het zoeken naar een vertaling daarvan naar onderzoek.
Bovendien hopen we begin 2014, in samenwerking met de Geert Grote Universiteit in
Deventer, een dag te presenteren over astrologie en wetenschap. Ook dat vereist
voorbereiding waarvoor we de uitwisseling van ideëen op de zaterdagen uitstekend denken te
kunnen gebruiken. terug naar inhoudsopgave

NWVOA NVWOA Nieuwsbrief 2013-2 p. 1 / 11

Huizensystemen
OpenHuis-lezing door Béatrice Boucher op 6 april 2013
Samenvatting Hans van Oosterhout.

Huizensystemen zijn, zegt Béatrice, een last voor de astroloog. Want welk van de vele
systemen is het 'juiste'? Bestaat er een theoretisch juist systeem dat voor alle toepassingen
zou moeten gelden of is een huizensysteem eerder een praktische methode om een doel te
bereiken? Zijn er daarom in de loop van de tijd zoveel ntwikkeld? Het systeem van Placidus
geldt voor velen als 'het' huizensysteem, maar recent komt er meer belangstelling en
acceptatie voor andere systemen.
Door internationale uitwisseling, o.a. via internet, is de discussie over huizen systemen wat
gerelativeerd. Astrologen zijn niet meer zo geneigd zonder meer vast te houden aan het
systeem dat ze ooit geleerd hebben. Bovendien biedt de moderne astrologische software
verschillende systeme, zodat we gemakkelijker kunnen vergelijken.
Toch blijft het moeilijk om een eenmaal gekozen systeem los te laten en dat doet een aantal
vragen rijzen:
Hoe komen we tot een keuze?
Hoe hebben onze voorgangers eigenlijk hun keuze bepaald?
Wat zijn de argumenten?
Waarom hebben de wiskundigen/astrologen in het verleden gezocht naar nieuwe
huizensystemen?
Dankzij het werk van toegewijde astrologen, met name Robert Hand en Robert Schmidt zijn er
nu betrouwbare vertalingen beschikbaar van oude teksten, ook al weten we inmiddels is dat
veel daarvan incompleet zijn. Er valt dus nog veel te onderzoeken.
Een belangrijke bron van informatie is het boek The Elements of House Division van Ralph
William Holden, die een classificatie opstelde van de verschillende huizensystemen.
Het is niet de bedoeling om hier alle huizensystemen te bespreken, wel om een overzicht te
geven van de belangrijkste. Ook zal aandacht worden besteed aan de technische aspecten en
aan de historische en culturele contexten waarin ze zijn ontstaan. Zo krijgen we een indruk te
krijgen van de uitgangspunten van astrologen in de loop van de geschiedenis, van de
problemen waarmee ze werden geconfronteerd en van de terminologie die ze hanteerden.
Hoe ver moeten we teruggaan?
De Westerse astrologie heeft haar wortels in Mesopotamië rond ca. 2000 vC. Tot aan 560 v.C.
hebben astronomen/astrologen de bewegingen van de maan, de planeten en de sterren
geobserveerd en vastgelegd. De vaste sterren Aldebaran, Sirius, Antares en Regulus werden
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daarbij als referentiepunten gebruikt; alles aan de hemel werd gemeten in afstanden vanaf
deze vaste sterren.
Rond 800 v.C. waren er compilaties van omens verzameld. Waarnemingen van het weer, van
aardbevingen, sterrenbeelden en planeten en de terugkerende bewegingen van de Zon en de
Maan en de eclipsen waren geïnventariseerd. Al die gegevens zijn op kleitabletten vastgelegd
in de Enuma Anu Enlil. Helaas is de collectie niet compleet.
Dit was het voor-stadium van de Dierenriem. Vanaf 540 vC kwam Babylonië onder invloed van
de Perzen en later van de Grieken.
In contact met de Grieken ontwikkelde de astrologie zich in rap tempo en zien we de
individuele geboorteastrologie ontstaan. Het tempo van de ontwikkelingen is te volgen aan de
hand van een aantal fundamentele begrippen van de moderne astrologie:
•

De zodiak, de verdeling in twaalf van de ecliptica, die zou dateren uit 600 v.C.,

•

De Ascendant die in gebruik lijkt te zijn bij Grieken rond 300 v.C.,

•

Het begrip 'huis' dat van latere datum lijkt, zo rond 300 à 200 v.C.

Overigens gebruikten de Grieken andere termen. Het woord oikos, wat 'huis' betekent
gebruikten zij voor de tekens. Zo was Ram de oikos van Mars en Maagd de oikos van
Mercurius. Om een gebied aan de hemel aan te geven gebruikten ze het woord topos waar wij
nu het woord 'huis' gebruiken. Ze gaven elke topos een naam, zo heette bv. de 1e topos de
Hôroscopos (van Gr. hôra = 'uur' en skopos =
'aanduider' of 'wijzer') en het 9de Theos. Volgens de
Franse astroloog Yves Lenoble, die zich gespecialiseerd
heeft in Ptolemeus (100 nC) maakte Ptolemeus
onderscheid tussen de graad van de Ascendant graad
en de topos waarin de Ascendant viel. Hij gebruikte
Anatello voor de graad van de Ascendant en
Hôroscopos voor het eerste huis. Omdat in die tijd de
zgn. Zodiakale verdeling werd gebruikt, waarin de
huizen gelijk waren aan de tekens, was het eerste huis
Fig.1. Symbool voor de Ascendant.

dus gelijk aan het hele teken van de Ascendant.
Het MC is van latere datum dan de Ascendant en wordt

aan Hipparchus toegeschreven (200 v.C.). Hij ontdekte daarnaast ook de precessie van de
equinoxen, stelde het begin van onze Zodiak vast (snijpunt van evenaar en ecliptica) op 0°
Aries.
Rond 22 v.C. zou er zoiets bestaan hebben als een huizenverdeling. Manilius geeft er een
beschrijving van in zijn Astronomica. Robert Hand is er echter niet van overtuigd dat de
Astronomica in die tijd geschreven is. Hij vindt het Latijn te complex voor die tijd en de kennis
van de astrologie te uitgebreid. Hij plaatst het werk in de Renaissance.

NWVOA NVWOA Nieuwsbrief 2013-2 p. 3 / 11

Om te begrijpen hoe de astronomen/astrologen uit die tijd dachten, moeten we bedenken dat
zij niet zozeer berekeningen maakten, vooral de sterrenhemel observeerden. De Horizon van
de waarnemer speelde een centrale rol. De topos waren locaties aan de hemel, om een ster of
planeet te lokaliseren. De betekenissen van deze 'locaties' werden afgeleid van de beweging
van de Zon en de sterren boven de horizon en in mindere mate eronder. Ze zagen zon, maan,
planeten en de sterren opkomen, culmineren en ondergaan.
De locatie van een planeet werd in relatie tot het Oosten (de Ascendant), geïnterpreteerd. De
plaatsbepaling ging met de klok mee, van zonsopkomst tot zonsondergang. Aan de hand van
deze locaties bepaalden de astrologen de kracht van een planeet. Het waren dus niet zo zeer
de Zon en de Ecliptica, maar de Horizon en de Ruimte om de waarnemer heen die het
referentiekader vormden voor de topoi. Ook de kardinale punten kregen een belangrijke rol:
oost, west, noord en zuid, net als de kleuren van de wolken, bliksem én of iets links, rechts,
onder of boven lag. Hun referentiekader is dus het Horizonsysteem: Horizonlijn, Eerste
Verticaal en Meridiaan, Zenit, Nadir.
Hoewel wij weten dat de beweging met de klok mee veroorzaakt wordt door de beweging van
de aarde hebben we toch het gevoel dat wij stil staan en alles om ons heen draait. En dat
hadden de astronomen / astrologen uit die tijd ook.
Het schijnt wel zeker dat de astrologen twee systemen naast elkaar gebruikten, één gebaseerd
op de zodiakale verdeling (de tekens) en één gebaseerd op de bewegingen (de locaties)
gedurende een dag.
Typen van huizensystemen
Ralph William Holden heeft de huizensystemen naar de wijze van berekenen in drie groepen
verdeeld:
• Systemen met als uitgangspunt de Ecliptica. In deze systemen wordt de ecliptica in twaalf
delen verdeeld.
• Systemen met als uitgangspunt de Ruimte. Hier wordt de ruimte rondom de aarde in twaalf
delen verdeeld. Die verdeling wordt dan overgebracht op de ecliptica.
• Systemen met als uitgangspunt Tijd verdelen de rotatietijd van de aarde in twaalf delen en
brekenen daaruit de cuspen van de huizen.
In de loop van de tijd zijn die drie groepen na elkaar ontwikkeld. Ieder nieuw systeem was in
eerste instantie een verbetering van bestaand systeem. Het moment waarop een systeem
geaccepteerd wordt, correspondeert bovendien niet altijd met het moment waarop het werd
uitgevonden. De tijd moet er rijp voor zijn.
Om de drie soorten systemen te verduidelijken moeten we kijken naar de hemelbol. Voor alle
plaatsbepalingen aan de hemel worden de hemellichamen geprojecteerd op een denkbeeldige
grote bol met de Aarde in het middelpunt - een geocentrisch model dus. Er zijn verschillende
coordinatensystemen om aan te geven waar op die bol een hemellichaam zichtbaar is:
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Het horizonstelsel.
Van een hemellichaam wordt bepaald hoeveel graden
het, langs de horizon gemeten, van het noorden af
staat en hoeveel graden het boven de horizon staat.
De horizon is een grootcirkel die om de hemelbol
heenloopt.
Het eclipticastelsel
Dit is het stelsel dat in de astrologie gebruikt wordt.
Hier wordt gemeten langs een andere grootcirkel: de
ecliptica, de baan die we de zon langs de hemel zien
a. Gelijke huizen

beschrijven. Als beginpunt van de meting wordt het
lentepunt gebruikt, het snijpunt van de ecliptica met
nog een andere grootcirkel: de hemelequator. Dat is
de projectie van de evenaar op de hemelbol. De
tweede coordinaat is de afstand tot de ecliptica. In de
astrologie is dit de breedte van de planeet, maar die
wordt daar maar zelden gebruikt.
Het equatorstelsel
Ook hier wordt gemeten vauit het lentepunt, maar nu
langs de hemelequator.

b. Porphyrius

Ecliptica-systemen
De ecliptica-systemen zijn de meest simpele, daar is

Fig. 4, Enkele ecliptica- systemen

eigenlijk geen hemelbol voor nodig. De
horoscoopcirkel, en daarmee de ecliptica, wordt in
twaalf delen verdeeld. De Ascendant is het snijpunt van
horizon en ecliptica in het Oosten, symbolisch
het punt waar het aardse en het hemelse elkaar raken.
Het MC is het snijpunt van de Meridiaan en de Ecliptica.
Het ecliptica-systeem dat als het oudste geldt is het
zodiacale systeem. De tekens hebben hier tevens de
functie van huizen en worden als zodanig geduid. We
kennen het als de tekenhuizen uit de hellenistische
astrologie. Ascendant en MC zijn hier geen geen huizencuspen.
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Fig. 3, Coördinatensystemen op de
hemelbol

Het meest bekende ecliptica-systeem is het gelijke huizensysteem. Uitgaande van de
Ascendant wordt de ecliptica in 12 gelijke delen verdeeld. De cuspenlijnen lopen over de
hemelbol van de noordpool van de ecliptica naar de zuidpool. Het eruit als een verdeling in 12
sinaasappelparten. De Ascendant is cusp I, het MC valt niet samen met een huiscusp.
Het meridiaansysteem is vergelijkbaar, maar hier begint de twaalfdeling vanuit het MC. Hier is
dus de Ascendant geen huiscusp. Het systeem dateert uit 1950.
Het systeem van Porphyrius is belangrijk omdat het een keerpunt is. Op een gegeven moment
moeten astrologen hebben gevonden dat het MC moest samenvallen met het 10de huis.
Porphyrius (leerling van Plotinus, ca. 3e eeuw vC) stelde de Asc gelijk aan cusp I en het MC
aan cusp X. Hij verdeelde hoeken tussen Asc en MC en Asc en IC in drie gelijke delen om de
tussenliggende cuspen te verkrijgen. In India is dit systeem in gebruik onder de naam Sripati.
Om zijn oplossing te kunnen begrijpen, moeten we ons realiseren dat men toen niet wist
waarom het hoogste punt van de Zon aan de hemel niet altijd loodrecht op de Ascendant
stond, noch dat het hoogste punt op het geboortemoment niet het punt is waarop de zon
culmineert. De gangbare visie was dat de Aarde stilstond in het centrum van het heelal en dat
de planeten, de Zon en de vaste sterren om haar heen draaiden.
Porphyrius schreef geschiedenis met zijn systeem, want nu werd het gangbaar de Ascendant
te beschouwen als het begin van het 1ste huis, en het MC als het begin van het 10de huis. Ook
raakte men eraan gewend dat huizen niet allemaal even groot hoeven te zijn.
Ruimte-systemen.
In deze systemen wordt de ruimte rondom de aarde verdeeld. In plaats van de ecliptica wordt
een andere grootcirkel in twaalf gelijke delen verdeeld. Ook hier ontstaan er 12
sinaasappelparten. De plaatsen waar die de ecliptica snijden, vormen de cuspen van de huizen.
Het verschil tussen de verschillende systemen zit in de grootcirkel die gebruikt wordt.
Campanus (wiskundige uit de 13de eeuw) gebruikte de grote cirkels van het Horizonsysteem.
De noord-zuid meridiaan en horizoncirkel delen de hemelbol in vier kwadranten. Die verdeelde
hij langs de Eerste Verticaal (de cirkel door het Oost- en het Westpunt loodrecht op de
horizon) in gelijke bogen van 30 graden. Dit levert 12 grote cirkels op die samenkomen in het
Noord- en het Zuidpunt. De huizencuspen worden gevormd door de snijpunten van deze
cirkels met de Ecliptica. Probleem bij dit systeem is dat op hoge geografische breedte de
huizen erg ongelijk van grootte worden. Asc en MC vormen de cuspen van huis I en huis X.
NB. Het systeem schijnt al in de 11e eeuw te zijn gebruikt door Al Biruni, onder de naam
"Systeem van Hermes". In Europa werd het pas vanaf de 13e eeuw gebruikt.
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Regiomontanus (1436-1476) borduurde hierop voort.
Het systeem dat zijn naam kreeg is overigens niet
door hem uitgevonden maar is een erfenis van de
Arabieren. In plaats van de Eerste Verticaal verdeelt
Regiomontanus de hemelequator in twaalf stukken. De
12 grootcirkels die zo ontstaan komen ook hier samen
in het Noord- en het Zuidpunt. Ook hier zijn de huizen
ongelijk van grootte, maar niet zo extreem als bij
Campanus maar iets minder. Dit systeem werd door
William Lilly gebruikt.
a. Campanus

Morinus (Morin de Villefranche, 1583 - 1656) was de
meest wonderbaarlijke van allemaal (Mercurius in
Waterman cnj Uranus). Hij onderwees wiskunde aan
de universiteit van Parijs en werkte als astroloog voor
de machtige kardinaal Richelieu. Hij meende dat je via
gedisciplineerde logica tot een gefundeerde astrologie
kon komen. Hij was een voorstander van de
waarneming natuur (wat je ziet is waar), maar (of juist
daarom) fel tegenstander van het heliocentrisch
systeem.
Morinus verdeelde net als Regiomontanus de
hemelequator in twaalf stukken. Maar hij laat de

b. Regiomontanus

grootcirkels samenkomen in de Noord- en Zuidpool
van de Ecliptica in plaats van bij de polen van de
horizon. Dat was een briljant idee want deze punten
staan vast ten opzichte van de ecliptica. Daardoor zijn
de berekeningen niet afhankelijk van de geografische
breedte van de geboorteplaats. Het systeem kan
daardoor ook op breedten hoger dan 66° worden
gebruikt. Niet de Ascendant maar het Oostpunt vormt
het begin van het eerste huis (vierkant het MC). Dat
het systeem van Morinus ondanks zijn voordelen niet
veel succes heeft gehad is misschien te wijten aan het
feit dat nóch Asc nóch MC huizencuspen zijn.
Morinus zou de eerste astroloog zijn geweest die een
direct verband legde tussen de betekenis van huizen
en van de tekens. Volgens Denis Labouré is dit echter
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c. Morinus
Fig. 5, Enkele ruimte-systemen

gebaseerd op een verkeerde interpretatie van oude teksten. Toch zouden we kunnen zeggen
dat Morinus juist vernieuwend was. In zijn tijd werd bewezen dat de Aarde om de Zon draaide
en niet de Zon om de Aarde. Er vond als het ware een decentralisatie plaats in het denken van
de mens, een gigantische revolutie. Het was daarom voor hem waarschijnlijk logischer om de
betekenis van een huis te baseren op de zodiak en niet op de draaiing van de Aarde om haar
as (=een dag) ofwel op de zichtbare bewegingen aan de hemel. Maar dit ter zijde.
Wat was er gebeurd tot aan Morinus?
De ecliptica als basis voor de huizenberekening was losgelaten ten gunste van een verdeling
van de hemlbol langs de Meridiaan, de Horizoncirkels of de Evenaar. Aanvankelijk was dat
logisch, want de Aarde vormde het onbeweeglijke middelpunt van het universum. Waarom zou
je je systeem baseren op de bewegende Zon. Het stilstaande punt is duidelijk de Aarde, het is
de ruimte daaromheen die draait!!
Nu had er een verschuiving plaatsgevonden van een systeem gebaseerd op de beweging van
de Zon in één jaar (de tekens) en één dag (zonsopgang en zonsondergang) (dus relatie zonaarde) naar een basisconcept gebaseerd op de geografische plaats: de situatie op Aarde werd
geprojecteerd op de
hemlbol. Of beter gezegd: de dagelijkse beweging van de ruimte om de Aarde (of woonplaats).
Tijd-systemen
De tijd-systemen systemen zijn van later datum. Het zijn de modernste systemen, ontstaan in
de tijdsperiode na Newton als het begrip Tijd een veel grotere rol begint te spelen.
Het systeem van Placidus ( Placidus de Titis, 1608 - 1668) ontstond in de 18e eeuw.
Astrologen en astronomen waren hun theorieën aan het herzien in het licht van de nieuwe
inzichten van Brahe en Kepler. Ptolemeus viel uit de gratie, net als de astrologie.
Placidus behoorde tot een ascetische tak van de orde van Benedictijnen, die ook bezig waren
met hervormingen maar toch heeft hij zijn hele leven astrologie bedreven, boeken geschreven
en uitgegeven en horoscopen besproken. Zijn systeem kreeg bekendheid kreeg dankzij de
huizentabellen die
Raphael 150 jaar later (rond 1821) ervoor publiceerde. Die vergemakkelijkten het
ingewikkelde rekenwerk, wat leidde tot het ongekende succes van het Placidus-systeem.
Er wordt ook gezegd dat de Hebreeuwse astroloog Ibn Ezra in de 12de eeuw een soortgelijk
systeem beschreef dat door Ptolemeus werd gebruikt en dat hij geen ander systeem wilde dan
dit.
Bij de tijd-systemen is de rotatie van de Aarde om haar as in relatie tot de ecliptica het
uitgangspunt. Placidus bepaalt voor iedere graad van de ecliptica hoeveel tijd die nodig heeft
om zijn dagboog af te leggen, dwz. op te gaan en weer onder te gaan.
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De Asc is uiteraard de graad die, op de plaats en de
tijd van de geboorte, juist opkomt. Het MC is de graad
die precies de helft heeft afgelegd. Cusp XI en XII zijn
de graden die resp. 1/3 en 2/3 van de dagboog
hebben afgelegd. Voor cusp II en III gebeurt hetzelfde
met de nachtboog.
Het tijdsverschil tussen de cuspen is twee uur,
gemeten vanaf de ascendant, wat overeen schijnt te
komen met de klokken die astronomen in de tijd van
Ptolemeus gebruikten om de positie van sterren te
bepalen. Zo is huis 12 het 1ste en 2e uur, huis 11 het
3e en 4e uur. En het MC hier valt met het 6e uur.

a. Placidus

Het systeem van Koch is een van de meest recente,
Koch werd in 1895 geboren. Hij publiceerde diverse
artikelen over de vroege geschiedenis van de
astrologie en een boek over de psychologie van de
astrologische symboliek. Hij legde zich in het bijzonder
toe op een studie van de diverse huizensystemen.
Het viel hem op dat in Placidus de ascendant berekend
werd voor de geboorteplaats, maar de tussenliggende
cuspen niet. Hij ontwikkelde een systeem om alle
factoren op één lijn te brengen. In het
Koch systeem worden de tussenliggende cuspen voor

b. Koch

dezelfdegeografische breedte berekend.
Astrologen die Koch gebruiken, zeggen betere

Fig. 6, Enkele tijd-systemen

(concretere) resultaten te krijgen bij progressies en
transits, uurhoeken en solaren.
Afsluitende opmerkingen.
Het is moeilijk om tot éénduidige conclusies te komen op grond waarvan een bepaald
huizensysteem kan worden aanbevolen. We zijn er een aantal factoren te noemen die in de
ontwikkeling van huizen een rol hebben gespeeld:
•

Historische en culturele context

De reden waarom een bepaald huizensysteem de voorkeur kreeg, hangt samen met culturele,
sociale en mentale ontwikkelingen, vooral als deze te maken hadden met nieuwe inzichten in
de relatie mens-aarde-kosmos. De vroege astrologen zagen zich voor de onmogelijke taak
gesteld de juiste methoden te creëren voor correcte berekeningen. Het ontbrak hen aan kennis
maar vooral aan de juiste data en tijdregistratie, etc.
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•

Het probleem van de ecliptische breedte

In de ecliptische systemen waar de cuspenljinen van de Noordpoolk naar de Zuidpool van de
ecliptica lopen, valt een planeet altijd in hetzelfde huis, ongeacht de ecliptische breedte (= de
afstand van de ecliptica) In de andere systemen, waar de cuspenlijnen een hoek met de
ecliptica maken, kan een planeet tengevolgen van die een breedte in een ander huis vallen.
•

Het probleem van meerdere dimensies in het platte vlak

We hebben hetzelfde probleem als de kartografen: we willen een 3-dimensionale werkelijkheid
vangen op het platte vlak vd horoscoop-tekening. We gebruiken namelijk drie systemen die
hun eigen Noord- en Zuidpool as hebben, die loodrecht staat op hun eigen basis-irkel: horizon,
ecliptica of evenaar.
Het Evenaarsysteem gebruikt rechte klimming en declinaties en correspondeert met de
geografische coördinaten. Uit dit systeem wordt het MC afgeleid (culminatie). Het Noordpunt
wijst naar de Poolster, een variabel systeem, vanwege de schommeling van de aarde
(precessie).
Het Horizonsysteem gebruikt zenit, nadir, azimuth en hoogte. Deze coördinaten worden
gebruikt wordt door astronomen die sterren willen bekijken. Uit dit systeem wordt de
Ascendant berekend, snijpunt horizon lijn met ecliptica in het Oosten.
Het Ecliptische systeem is het systeem van de astrologen. Het maakt gebruik van de lengte
(vanaf 0° Ram) en breedte (afstand Noord of Zuid vd ecliptica). Het beginpunt is het snijpunt
van horizon en evenaar). Het geeft de posities van planeten en lichten.
Met andere woorden: Planeten, Asc. en MC komen voort uit drie verschillende systemen.
Wat doen we?
•

In de horoscooptekening verbinden we Evenaar en Horizon via de twee assen met de
Ecliptica.

•

De tussenliggende huizen worden (vaak) op een andere manier berekend;

•

Voor velen moeten cusp I en cusp X absoluut samenvallen het respectievelijk Asc en
MC, wat enigszins geforceerd aandoet.

Béatrice is van mening, dat je twee van deze systemen wel met elkaar kunt verbinden in een
tweedimensionale tekening maar niet drie. Haar conclusie is dat je het huizensysteem in de
eerste plaats moet zien als een methode om iets inzichtelijk te maken. Dan kun je ook
verschillende systemen naast elkaar gebruiken, afhankelijk van wat het doel is.
Literatuur:
R.W. Holden, Elements of House Division
www.Skyscript.co.uk
Denis Labouré Les origines de l'astrologie
W. Knappich, Geschichte der Astrologie
Robert Hand, Whole Sign Houses
terug naar inhoudsopgave
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En dan nog dit...
Op internet verscheen het volgende nieuwsitem:
26 juli 2013 16:43
India ziet planeten aan voor spionnen
India was er rotsvast van overtuigd zijn rivaal China te hebben betrapt op het
uitvoeren van nachtelijke spionagevluchten.
Dat meldden Indiase media vrijdag.
Maandenlang trokken er lichtjes in de lucht over de grens tussen de beide nucleaire
grootmachten. Maar van spionage bleek geen sprake. Wat India in de lucht had gezien,
waren de planeten Jupiter en Venus.
De vreemde stippen in de lucht vielen India in augustus vorig jaar voor het eerst op.
Ongeveer 5 maanden later had India al 155 'overvluchten' geteld. Elke keer gingen de
lichtjes langs dezelfde route. Sterrenkundigen hielpen het Indiase leger uiteindelijk uit
de droom.
China en India ruziën over een paar grensgebieden. Zo claimt India een gebied in het
verre westen van China. Peking ziet het meest noordoostelijke deel van India als zijn
grondgebied en noemt dat Zuid-Tibet.
Door: ANP, bron: http://www.nu.nl/buitenland/3535936/india-ziet-planeten-spionnen.html
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

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
SN Zuidelijke Maansknoop

AQ Waterman
PI Vissen

AX 'Solar apex'
GC Galactisch centrum
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