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Terugblik lezing Henry Kampherbeek 

Buiten-tekenaspecten 
NVWOA, Utrecht, zaterdag 2 november 2019 
 
 
 
 

Onderwerpen: 
 

 Wat zijn buiten-tekenaspecten? Een voorbeeld en een 
definitie. 

 Hoe kun je denken over aspecten? 

 Standpunten over BT-aspecten. 

 Belang van buiten-tekenaspecten. 

 Onderzoek: aanpak en resultaten: 
o Afzonderlijke aspecten. 
o Nadruk BT-aspecten bij één planeet. 
o Overvloed BT-aspecten. 
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Een voorbeeld 
 
In de horoscoop hieronder is het BT-aspect gemarkeerd met een dwarsstreepje. 
 

 
 
In dit voorbeeld staat Jupiter in 28o21’ Schorpioen oppositie Maan in 0o39’ Tweelingen. 
Het is een afnemend aspect. 
 
Veel astrologen zouden dit aspect niet meenemen, omdat het buiten teken is. Het zou 
nog geldig zijn tot 29o59’ Stier, daarna niet meer. 
Als HK om middernacht was geboren, zou het een aspect binnen teken zijn  geweest, 
want de Maan stond toen 29o43’ Stier. 
 
 

Definitie  
 
Een buiten-tekenaspect is 

 een aspect dat niet geheel exact is, 

 en waarbij de tekenachtergrond anders is dan bij een exact aspect.
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Standpunten over aspecten 
 

Ptolemaeus en hindoe-astrologie: 
Alleen van teken naar teken en geen orbs. Heeft iemand de maan bijvoorbeeld in 2o 
Tweelingen en de Zon in 25o Boogschutter, dan geldt dit als een oppositie, ondanks de 
enorme orb van 23o. 
De klassieke astrologie doet dus ook niet aan buiten-tekenaspecten. Overigens kende 
men vroeger wel de BT-conjunctie. 
 

Kepler:  
Louter wiskundig: het gaat over onderlinge posities van planeten. 
 
Er zijn dus twee uitersten: tekenachtergrond en geometrische benadering. 
 
Vandaag de dag werken we allemaal met orbs. We werken dus niet louter op 
tekenbasis,  maar kijken op zijn minst ook naar afstand en orb. 
Wel verschillen we van opvatting over de doorslaggevendheid van een teken. 
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Tekens van gelijke kleur begrijpen elkaar. 

 Resonantiebenadering 

 Leidt tot extra aspect inconjunct 

 Quintielen kunnen eigenlijk niet. 
 
Maar is een harmonische relatie alleen gebaseerd op één type overeenkomst? 
Kan een harmonische relatie ook bestaan als de verwachte punten van overeenkomst er 
helemaal niet zijn? 
 
Geometrische benadering 

 Lijnrecht tegenover elkaar 

 Vierkant tegen 

 De driehoek (samenwerking) 

 Mogelijkheid voor extra aspecten. 
 

Verschillende benaderingen 
Er zijn dus verschillende benaderingen. 
Het feit dat één benadering werkt wil niet zeggen dat de andere niet werkt. 
Het leuke van astrologie is dat verschillende – en tegenstrijdige - theorieën beide 
kunnen werken. 
 

De standpunten op een rij 
1. Buiten-tekenaspecten werken niet 
2. Buiten-tekenaspecten werken zwakker 
3. Buiten-tekenaspecten werken anders 

3a  als een ander soort aspect 
3b  omdat er een grensoverschrijding is 

4. Buiten-tekenaspecten werken precies als binnen teken aspecten. 
 
Standpunten 1 en 4 staan lijnrecht tegenover elkaar, 2 en 3 zitten er tussenin. In geval 2 
worden vaak kleinere orbs gehanteerd. 
Sommige astrologen zeggen: afhankelijk van de tekenachtergrond verandert een aspect  
van karakter. Een BT-oppositie wordt bijvoorbeeld een inconjunct, een vierkant kan een 
driehoek of een sextiel worden. 
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Waarom zijn BT-aspecten interessant? 
 
BT-aspecten zijn interessant omdat ze vrij veel voorkomen (ca. 10% van alle aspecten 
zijn buiten teken als je een gemiddelde orb van 6 graden hanteert). De interesse heeft 
ook een persoonlijke basis, HK heeft veel BTA’s. 
 

Onderzoek, aanpak en resultaten 
HK kiest niet voor een statistische benadering, maar voor het bestuderen van 
Individuele horoscopen van bekende mensen. 
Het doel is niet zozeer om te bewijzen dat astrologie werkt, maar om uit te zoeken hoe 
BTA’s werken. 
De keuze voor bekende personen is bewust: iedereen kan iets weten over deze mensen. 
Een cliënt uit je praktijk is anoniem, de ervaringen zijn subjectief en niet controleerbaar. 
Van beroemdheden zijn meer gegevens bekend. 
Er zit ook een beperking aan: ken je de eigenschappen werkelijk van de personen op wie 
je uit bent? 
Wat opmerkelijk is: het lijkt erop dat mensen bekend worden door zaken die door hun 
BTA’s worden aangegeven.  
IJkpunt: Karen M. Hamaker-Zondag, De astrologische duiding. Analyse van aspecten. 
Schors, Amsterdam 1983 (3e druk). 
 

Werkwijze: 
Voor zijn onderzoek gebruikt HK orbs van gemiddeld 6 graden, 8 graden voor 
conjuncties en opposities, 6 graden voor driehoeken en vierkanten en 4 graden  voor 
sextielen en inconjuncten. Verder werkt hij voor dit onderzoek met de aspectenreeks: 
00o  60o  90o 120o 150o 180o, waarbij hij focust op 60o, 90o, 120o en 180o. 

 Zoek een BT-aspect op, bijvoorbeeld een vierkant. 

 Vraag 1: herken ik de werking? 

 Vraag 2 herken ik de werking beter als ik de tekenachtergrond het aspect laat 
bepalen? 

 Cheiron en Noordnode zijn wel ingetekend en geteld, maar niet meegenomen in de 
duiding. 
 

Conclusies op drie gebieden: 
 Individuele BT-aspecten. 

 Concentratie van BT aspecten op 1 planeet. 

 Veel BT aspecten in 1 horoscoop. 
 

N.B.: In de horoscopen op de volgende pagina’s geven de horizontale streepjes op een 
aspectlijn aan dat het een buiten-tekenaspecten betreft.
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 Charles Manson 

 
Geboren 12.11.1934 in Cincinnati Ohio, 16:40 EST. 
Door moeder in de steek gelaten. Kleine criminaliteit (autodiefstal, checkes vervalsen, 
prostitutiebezoek). The Family, flower power, vrije sex en LSD. Wilde rassenoorlog 
ontketenen (Helter Skelter). 
Augustus 1969 zes moorden, o.a. Sharon Tate. Dag later weer twee moorden. 
Verwijzing naar Piggies en Helter Skelter van The Beatles. 
Heeft zelf niemand vermoord, maar zorgde dat zijn volgelingen dat deden. 
 
Maan vierkant Uranus (Waterman Ram, sextiel) 5,5 graad: ruime orb. 
Vierkant specifiek: provocatie, dwang. Zelf de boel op stelten zetten om leven in de 
brouwerij te brengen (Helter Skelter). 
“Door onze eigen weinig stabiele houding gecombineerd met de zucht naar afwisseling 
en verandering, trekken we onbewust soms mensen aan die zelf weinig standvastig, 
veranderlijk en soms zelfs labiel in hun reacties kunnen zijn.” 
Maan oppositie Pluto 
Noodzaak iets te ondernemen zonder onze eigen emoties bloot te hoeven geven. 
Doorbreken van taboes. Omverwerpen van taboes om zelf de situatie te beheersen. 
Provocatie. Gevoelens van minder- en meerderwaardigheid. 
Mercurius oppositie Uranus 
Scherpte, tactloosheid en bruuskheid. 
Niet luisteren naar anderen. 
Onwerkelijke ideeën over zichzelf en anderen die niet direct getoetst kunnen worden. 
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Geboren op 24 november 1632 te Amsterdam, 14:00 plaatselijke tijd. 
 
Uranus sextiel Zon (alternatief vierkant) 
Nieuwsgierig, vindingrijk, handig 
 
Uranus sextiel Saturnus (alternatief vierkant) 
Vrijheidsdrang, democratische instelling. Gelijkmoedigheid en voorzichtigheid. 
Bij vierkant ander beeld. 
 



_____________________________________________________________________________________ 

 06-11-19 pagina 8 van 13 

  
 
Pius IX, geboren op 13 mei 1792 re Senigalia in Italië om 13:30 uur plaatselijke tijd. 
 
Venus conjunct Saturnus:  
Kwetsbaar in relaties, legt beperkingen op in relaties. 
Venus oppositie Jupiter: 
In contacten ondertoon van overdrijving, te expansief en veroveringsdrang. Wanneer je 
het aspect als inconjunct beschouwt, is het veel minder confronterend. Ontvoering 
joods jongetje: was gedoopt door een RK diensbode. Toen dit bekend werd, liet de paus 
het kind ontvoeren en RK opvoeden. Het kind werd later priester. 
Venus oppositie Neptunus:  
God zoek (juist bij het conflictaspect). Geïdealiseerd beeld. Ideale wereld 
(onfeilbaarheid). 
 
Paus Pius IX was de man die twee opmerkelijke dogma’s instelde: 

 de Pauselijke Onfeilbaarheid (het idealiserende van de oppositie Venus-Neptunus; 

 de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, oftewel ze was vrij van erfzonde (nadruk 
BTA’s op Venus).
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Geboren op 6 mei 1856 om te Pribor in Tsjechië om 18:30 uur plaatselijke tijd. 
 
 
Mars vierkant Saturnus (alternatief driehoek): 
Agressieve, dogmatische houding. 
 
Mars driehoek Mercurius:  
Scherpzinnig denker. Snelle en levendige spreker. Onafhankelijk oordeel. 
 
Mars oppositie Jupiter:  
We dragen met vliegend vaandel en slaande trom onze mening uit (en kunnen daarbij 
soms erg doordrammen!). 
 
Een nadruk van BTA’s op Mars. Nadruk van BTA’s op één planeet geeft een bijzonder 
accent aan die planeet, waarbij verdringing vaak een thema wordt. Soms is er 
verdringing of idealisering (Pius IX), soms wordt de verdringing een thema op zichzelf. Bij 
Freud: hij bouwde een theorie rond verdringing van de genitale seksualiteit (Mars). 
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Geboren op 7 oktober 1900 te München in Duitsland om 15:30 uur plaatselijke tijd. 
 
Hij heeft zeven AT-aspecten, wat vaak wijst op psychische belasting, wat zich kán (!) 
uiten in overspannenheid of psychiatrische aandoeningen, maar ook in bijzondere 
talenten. BTA’s geven de neiging op een afwijkende manier naar dingen te kijken. 
Ze zijn vooral te vinden op Maan, Venus en Neptunus 
Bij Himmler zie je deze nadruk terug in de fantasiewereld rond germaanse mythologie 
die hij met andere SS’ers in rituelen uitleefde. 
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Geboren op 4 augustus 1961 te Honolulu (Hawaiï) om 19:24 uur AHST. 
 
Om te laten zien dat het ook goed kan komen met veel BTA’s, de horoscoop van Barack 
Obama. 
Hij heeft negen BT-aspecten, maar ze zijn wel verspreid. Misschien heeft hij zich daarom 
op een gezondere manier ontwikkeld.  
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Waarom valt dit puntje zo enorm op? 
Omdat het anders is dan de rest. 
Een buiten-tekenaspect springt er uit. Het legt een aspect op een – qua 
tekenachtergrond – ongebruikelijke manier uit  en is daarom extra 
opvallend. 

 
 

 
  
Deze figuur laat zien wanneer een mineur aspect buiten teken  is. 
Er moet nog meer onderzoek worden gedaan naar mineure BT-aspecten. 
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BT-aspecten werken (gewone duiding gaat vrij goed). Ze houden hun karakter. 
Planeten met alleen BT-aspecten geven iets zoekends of afwijzends m.b.t. de planeet 
(vaak ontkenning). 
Veel BT-aspecten veroorzaken psychische belasting. 
Afzonderlijke aspecten geven extra effecten alsof er een schaduwpunt is (PvE). 
Raakt aan discussie of je extra materiaal in de horoscoop moet toelaten. 
 
 

 
 
 


