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Te v aa k worden belangrijke vraagstukken 
alleen behandeld door astronomisch on
derlegde a s trologen . Dat komt deels 
doo,r de relatief grote onkunde op dit 
gebied, maar ook doordat de echte reke~ 
naars miss chien wat te snel· ge neig d 
zijn het werke n met c::ijfertjes belang
rijker: te vinden dan de beschouwelijke 
kaot van de ,astrologie . 
Maai:: di.e beschouwelijke kant van de as-
trol ogie i s veel we ze nlijker dan het 
cijferwerk. Astronomie d · ent slechts om 
een astro logische opvatting te vertalen 
in een correct berekende horoscoop of 
progressie . De achterliggende visie is 
doorslaggevend: he t belang van de cij
fermat:,ige uitwerking is beperkt tot het: 
herleiden van een astrologisch gegeven 
tot astronomische omstandigheden . De 
astronomisch-astrologisc-h,e literatuur 
is doorspekt met wiskundige f o rmules en 
aaardoor voor de meeste astrologen 
nauwe lijks aantrekkelij k . ,Een helde,re 
be.schri jving van de astronomische wer~ 
kel i jkheid ,zou ook voor , niet-wiskundig 
onde:rlegde as t rologen interessant zijn,. 
Het werken met m.athemati sche formules 
zal slechts een kleine groep l iefheb
bers aans,,preken . 
De onmacht v a n de strikt-a stronomische 
interpret,atie blijkt bij het huizenpro
bleem,., Doordat slechts zeld en de moei te 
wordt genomen te formuleren wat een 
huis repres e n tee,rt verzandt de discus
sie in het t egen elka,a r opbieden met: 
astronomische grootheden, d ie juist wèl 
of juist niet zouden moeten worden ge
bruikt. Vrijwe l nooit word t een astro
logisch ar:g um,,ent gegev•en voor het ge
bruik van zo'n astronomis che grootheid . 
De astronomie kàn en mà.9 hier niet be
s! is sen . Alleen dàn . als de gepresen
teerd e berekeningen de geformuleerde 
op vattinge,n niet correct weergeven , kan 
men d e berekende resultaten afwijzen • 
Ma.ar dat zegt niets over de o ospr onke
lijk e ast rolog ische opvatting. Men z.al 
gewoon een nieuwe - nu correcte - be:i;e
kening moe te:n vinden • 
Vanuit deze optiek is d e astronomie 
slechts i n staa,t bijv. de geb ruikelijke 
berek eningen van het systeèm van :Dr . 
Koch te weerleggen. De gevonden cijfers 
zijn aantoonbaar foutief (1) , maar dat 
zegt niets o ver de opvattingen van 
Koch en zanzinger. Die moeten i nhoude 
lijk op hun astrologische merites wor
d en beoo,rd,eeld . 
Enkele typische ' kluiven• voor astrono-



men vo%:men de, pa.ra.llaix van de Maa.:n en : • het gebruik van geografische of geocen-: ,. 
trische breedte Problemen waar uit.ge~ : 
breide disCU$Sies aan zijn besteed. In .: 

• Nederland sleepten de2e zich zelfs e-n- : 
kele jaren voort (2). De artikelen en 
le~ingen, die hieraan werden gewijd, 
\!laren veelal zeer ·technisch. Het. is dan 
ook te beg~ijpen dat cle discussie door 
slechts enkele liefhebbers werd ge
voerd. En dat tendjl het probleem ill 
het geheel niet rekenkundig van aard 
is. Elke oplos-si,ng die men hier kiest 
is astronomisch te V'erdedigen als men 
met de astrologische toepassing geen 
rekening houdt. A11een als men wel met 
die astrologie rekening houdt zal men 
e·en keus moe·ten maken, een keus op as
t .r.ologische gronden. De invulling van 
di,e keus is dan slechts een cekenkundi
ge aan.gelegenheid. 

zoals u wil1:, egocentrisch) . De mening 
van de aanwezige astrologen was una
niem: de mens dient. in het midd.elpunt 
van ,de horoscoop te staan. Al was het 
alleen al omdat voor het cent.rum van de 
aardbol geen ascenaari.t, me of huizen 
k:urmen worden berekend. 
Van dit standpunt wil ik verder uit
gaan. Een horoscoop schetst de rela.tie 
van een mens met de kosmos die hern tij
dens de geboorte omringd,e:. Die mens 1 

staat inhoud-eli-jk en feitelijk cen
traal. E,en conclusie die niet e.rg· op
~ienbarend lijkt. Ik geloof dat vrijwel 
alle astrologen hier impliciet van uit
gaan .• 

Praktische gevolgen 
De gevolgen van de stellingname dat de 
mens hét. middelpunt van de ho·roscoop is 
:zijn meestal gering. Door de grote af-

• standen in het zonnestelsel maakt het 
: niet z.oveel uit of we nu rekenen van 

De mens als middelpunt 

• " • . , 

• • • 

In oktober 1984 stelde ik op een astro
logische bijeenkomst (3) aan ongeveer 
20 astrologen de vraag wat: net mïpdel-· : 
punt van de horoscoop zou moeten 2i jn . : 
De restrictie daarbij was dat het om : • een persoonlijke horoscoop ging en niet: 

• om bijvoorbeeld een- ingres-horoscoop. : 
De belangrijkste opties waren heliocen-: 
trisch, geocentrisch (strikt gedefi- - : • nieerd als geldend voot: het middelpunt. l 
van de a-ardè-J, en de mens als middel- :, · • punt (nomocentrisch, topocentriscb •Of,. : 
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het middelpunt van de aarde af met de 
mens als rniddêlpunt. Mäar een , belang
rijk verschil ontstaat door de parallax 
van de Haan, die kan oplopen tot bijna 
een booggraad. Ook het ve:t"SChi 1 tussen 
geografische en geoeentrische breedte 
is van belan,g • 
Het verschijnse-1 parallax of verschil
zicht zal bekend zijn. Als u een vingel" 
op ongeveer 25 cm. oogafstand opsteekt 
en beurtelings het linker en rechter~ 
oog dichtknijpt ziet u: die vinger v,er
sp~ingen. Dit komt doordat hi.j achter~ 

Figuur 1.. 



eenvolgens va.nuit verschillende s tand- : 
punten wordt waargenomen . Dit ver- : 

• schijnsel doet zich ook voor bij hemel- : 
lichamen. Het maakt ee,n verschil vanaf : 
welk punt van de aarde een hemellichaam 
wordt bekeken.~ Zoals gezegd is dat ver
schil voora:l voor de Maan .int:,eressan·t . 
Een afwijking van soms bijna een g.r.aad 
maakt i n een breed scala van technieken 
een ,enorm verschil. Denk maar eens aa.n 
jaarharmonicsr Bij alle andere hemelli
chamen is de afwijking beperkt tot min-
der dan ee:n boogminuut en is dus voor 
verreweg het meeste astl'.ologische we.rk 
niet va.n belang . 

• ·• • • • •· • •· • .. , • • • •· ·• •· • • 

Dàt de Maan zo gevoelig is voor paral
lax komt doordat z ij zo dicht bij ons 
staat. Ook dat kun·t u eenvoudig probe
ren met een •o_pgestoken vinger. Hoe 
dichter de vinger bij d.e ogen wordt ge
houden , des te groter de parallax.. • 
In figuur 1 zien we· de pa.rallax van de : • • •· • • • ,. 
Maan ov,erdreven weergegeven. Er zijn 
twee lijnen getrokken door het middel
punt van de Maan. :De lijn die vanuit 
het midd·elpunt van de aarde 'M' v i a het. 
middelpunt van de Maan loopt~ snijdt de 
ecliptica in L ( lengte} • De lijn die 
vanuit de plaats van waarneming 'P ' v · a 
het middelpunt van de Maan loopt , 
snijdt de ecliptica i n L' (voor paral
lax 9eco.rrigeerde lengte). 

• • • • • • • 

Natuurlijk z.ijn ,er ook argumenten tegen 
het gebruik van Maan-parallax naa.r vo
ren. gebracht, .argumenten die meestal 
samenhingen met een aanvaardi ng van de 
geocentrische in plaats van geografi - : 

•· scbe breedte. Op de hieromtrent gevoer- : 
de discussies wil ik in een tweede deel:. 
van dit artikel terugkomen. : •· •· 

Figuur 2 

•· •· •· • • • • ,. 
' • • •· • • • • • • • • • • • •· • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • ·• • 
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Dat de Maanparallax slechts zelden 
wordt toegepast lij.kt ll i et zozeer door 
de arg umenten va:n tegenstanders te ko
men, maar eerder door de moeilij kheids
graad van de berekeningen., Dool" de 
komst van de computers zien we ecnter 
steeds vaker dat de parallax met.een 
wordt ' meegenomen•. Door Bill Daffler 
zijn enkele jaren geleden forwules ge
publ i cee.rd die de berekening sterk ver~ 
eenvoudigen maar toch nog enige w.isku.n
de vergen {4) . Ook over de be.rekening 
meer in het volgende nummer van Spica . 

wi j1 gebruiken voor onze horoscoopbere
keningen rnees·tal de geografische breed
te. Deze b:reedte wordt bepaald door de 
hoek di e de schijnbare horizon (d.i. de 
horizon die u waar zou nemen op een 
grote vlakte) maakt met de poolas. Nu 
kennen we ook een horiz.on die door het 
middelpunt van de aarde loopt; de zgn . 
1 war,e' horizon, die in ast.ronornische 
ber .ekeningen wordt g'ehemteerd. En dat: 
is dan niet omdat deze horizon 'echter' 
is dan de Sèh::i. jnbare, maar omdat hi j 
gemakkelijker is in het gebruik èn om
dat het voör vrijwel alle bërekenings
r .esultaten toch niets uitmaakt welke 
horizon je neemt. Als de- aarde een, per
fecte bol was zouden we ons hierover al 
helemaal geen ,z.orgen hoeven te rrtdken: 
of we de breedte ou laten bepalen ctoo·r 
de schijnbare of door de ware hor · zo.n 
zou dan niets uitmaken . maar de aarde 
is geen perfecte bol. Aan de polen is 
zij iet.s ai:'geplat. 
we kt.mnen die afplatting incalculeren 
en de horizon bepa.len voor di.e afge
plat.te toestand ( in de praktijk doen we 
dat als we de geografische breedte ge
bruiken) ma.ar we zoudell ook voor kunne:n 
stellen net. te doen alsof de aarde we l 
een perfecte bol is en vanuit die si
tu.a tie rekenen. Dàn gebruiken we de 
geocentrische breedte. He·t verschil 
tussen geogra.f ische •en geocent.rische 
breedte bedrai!tgt voor Nederla.nd ong. 11 
boogminuten • 
In figuur 2 is het verschil weergege
ven. Op een overdreven afgepl"atte aard
bol is de lijn s getrokken die de 
schijnbare horioo.n weergeeft. zoud.én we 
een lijn een hoek van 90° laten maken 
1111et de schijnbare horizon, dan zal deze 
lij,n niet door het middelpunt van de 
aarde gaan. "En wat dan nog?" zult ·u 
wellicht zeggen, "het gaat toch OfiiL de 



situatie zoals ik die waarneem.,. wat 
heeft het middelp1n1t van de aarde daar 
nou mee te ma.ken?" Een logische conclu
sie die echter in het verleden en nu 
ook nog sterk is aangevochten. Men 
meende soms dat het middelpunt van de 
aarde belangrijk was. dat daarom de wa
re horizon moest worden genomen ... Dat de 
geboorteplaats dan letterlijk in de 
lucht kwam. te hangen vond men nauwe
lijks een probl,eern ... .In de figuur is de
ze situatie weergegeven. Er is een ho
rizonlijn w" getrokken parallel aan de 
ware horizon w. Een horizon d i e geen 
recht doet aan onze manier van waarne-
rnen. 

Conclusie 
Uitgaande van de hier geponeerde stel
ling dat de mens in het middelpunt van 
de horo.scoop st.aat is het gebruik van 
geocentrische breedte af te wijzen maar 
dienen we gebruik te rnaken van de 'ver
trouwde' geografische breedte. Eveneens 
dienen we de positie van d.e Maan te 
corrigeren voor parallax. Waà.r dá.t van 
toepassing is zouden we. dat eigenlijk 
ook bij andere hemellichamen moeten 
doen. De Zon kan bijvoorbe-eld maximaa.1 
9 boogseconden afwijk,en. Dat lcà.n van 
invloed z ijn op de berekening van sola
ren , de afwijking bedraa.gt ongeveer 3~ 
minuut in tijd. 
In het tweede deel va.n dit aJ:-ti.kel zal 
worden ingegaan op de argwnenten die, 
tegen deze visie naar voren zijn ge
bracht. Evene•ens zullen aanwijzin.gen 
worden gegeven voor de berekening van 
de Maanparallax. 

Noten 
O) Schulz ,. f .: 10as Häu:sersystem des Plad.dus 

und da 5, GQH- Sy stea r , Sein u.nd Wrerdel'l. nr. :2. 
1971. 
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Arcturus . 
éijttenko■ sten van de studiegroep van Arcturus op 
J3 februari. 13 ~aart, 11 april, 22 eei, 12 j u
ni, 18 se pte~ber , 23 okt-0b•r. Nadere informatie: 
Postbus 563, 7500 A:N Enschede, tel . 053-76'5383 • 

:: N.A.C . ·• ·• • •· • • •· • •· •· • • • • • • • • • • • • • • • • •· • • • • • • ·• ·• • • .. • • • ·• • • •· • • • •· • • • •· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

~et cong•res te Soeste r berg ilOrdl; di t jaar 9ehou
dfn op 12, ll en 14 april. 

Verhoging ab•onoement1sprijs. . 
Spica nil in de ne·gende j aarga.ng f Zt, - per .Jaar 
gaan kosten . {en iets grotere prijsstijging dan 
U van ons gewend bent. De oorzaak is dat to•en
teel .zovee.l kopij 11oo r Spica wordt aarigeboden 
dat wij de omvang hebben l!!oeten uitbreiden yan, 
32 naar 36 pagina ' s. Ourdoor z11,llen wij in 
$taat zijn nog 11ee.r facetten van de astrologie 
onder Uw aandacht te brengen •• 
Betaal t U oYerigens nog niet; U ontvangt van ons 
een accept-girokaart. 

Recl • 

8ij2ondere uitgave Ber-ni Thoff,ssen. 
In het: volgende nuuer van Spica n1l d1i pubHca.
tie worden aangekondi~d vao 'Astrologie tus~e n 
bijgeloof en wetenschap'. E@n boek van de hand 
van Drs. Berni Thomassen en uitgegeven doo~ 

• Kaaphe:rbeef<,, J.: ' Het 601i-systilu1 en het : 

St icbting Arcturus. He t is een bij zonder ~e la:ng_-
11ekk-end boek geworden waarvoor 11i j n.u al U11 aan
dacht villen vragen. Thomassen behandelt het 
Kars-Saturnus-c•nflict in eel'l breed kader, ~aar- c 
in zowel psychologische onderbou~ing als ~etho
dologiscb~ verantwoording op een vruchtbare ■ a
ni ,er tot e1m ilniek resultaa t hebben gel~id. Meer 
over ai t bij londere lt1oek fo het a.pd 1-nuuer van · 
Spica • 

(3) 

(4) 

[en 

dit 

ve zwegen probl ee• van dtt wes thu hen 1 • Spica i ooctoraalscripti 8 over as tro iogie en psychol og_ie 
j aargarig S, nr . l, april 1981 , r : A!ln de un i versi t.e it 1tan N i j111t1g11n. is Drs.. F rar,s 
M'e,t na,111e in Uraniai en het l<ringblad .zijn : Pernot afgestudeerd als psycholoog op een, doeto-
hiera1.1ri vele artikélen gewijd. Oe bel-ang- ! raahcriptie me t als titel 18hnr11druk voor een • rijkste opponenteri waren P .F .A, vo n Wolzo- : inhrakti.onee I astrolog i.s.ch model van de per-
g,en- KUhr en P.F. 11a11 Solt-. : soonHjkheidr. Hij behandelt in den lijYig,e 
Studie,groep Ar cturus te iErlschede. : studie vooral de aogdijkheden van e,en in,tegr.i-
Darff h r ,c B.: 1 The p.arall ax probhm re,; i serl 1 : tie van a·s tra logi e en ( persoonli Heids- )p syeho- ' • Phenoeeoa YoL l. l .ipr-il 1977 1,.et een aan- : log•ie .. Op dit bij z·onder be langri !ke ljerks tuk 
vulling in Pheno11e-na, Vol. L4 juili 1977 • S willen wij in een \folgend nwn111er v,n1 Spicà i n,-
Iihratuu rlijst ~al i n. het tweede deel van i ga.an. 
a.rt ikel 'olordeo gegeven . 
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rd···•ann.n••·Ka.·~H-_•mpb_ ""er"bë-ë. "kHH1.· 
, , · . 1 , 1 1 • · , _ • . . . . : . . . . . ' . 

111 . . . . . . • 

• • ....... , .......................................................... , ......... . 
liet eey,ste dee'l van dit ar-tik.el werd 
geplaatat in- Spiea. jaargang 8 nr. 4 . 
jara,1_ar,i I 9'85. Hier,in wePd betooed dat 
de mens in de ho"l'osaoov aentl'aal. staat ~ 
{)at heeft echter ats .oo~:sequen.t ie dat 
er een kl.ein verschi i ontstaat in de 
·$'tand van de Maan. Dit ver-schi,jru;e 'l 
noemen. we para L Laa;: . Een tweeáe eon se~ 
quentie is dàt we uit · zu.ÎZf3n. moeten 

• gaa..n van d~ 9rwgl'afische bi-eedte . 
• 

a 
tegenargumenten 

de berekening 

• .. • 
Dat de Maanstand door astrologen 
slechts .zelden voor parallax, wordt ge
corr · geerd is vooral een gevolg van de 
moeilijke berekening. Er u Jn echter 
ook een aantal inhoudelijke bezwaren 
tegen het gebruik van p arallax-co,I"rec
tie- naar voren gebra.cht. Vaak gaat die 
k:ri tiek s·amen met een verdediging van 
de geocentrische, breedte . Met naro.e Ne
derl.andse am:eurs hebben ingezien dat 
het hiez in principe om één probl eem 
gaat. Bepalend is· welk punt men ziet 
ah, hèt. centrum v.an de horoscoop. Kiest 
men het. middelpunt van de aarde als 
centrum van de horoscoop dan zal men 
geen pa.rallax-cot:rect i e moeten toepas
sen. è-n. met geocentrische breedte wer
k.en. Ziet men daarentegen. de mens als 
middel punt van de horos coop ·dan m.oet 
men werken met een voor parallax ,geco:r::
rigee-rde Maan èn me t geografisch~ 
breedte. Een expliciete afwijzing v n. 
deze stelling ben ik i n dé literatuur 
(nogl niet t:egengekomen. 
Het problee1:1 kan dus gereduceerd worden 
tot een keuze van ee.n horoscoop-middel
punt. In Urania en Het tcr i ngblad is in 
d.e twee-è'e helft va.n de dertiger jaren 
een zeer uitgebre ·de d. iscussie gevoerd 
over de voor en tegens van beide mid
delpunten . De discussie s eepte zich 
ja.ren voort en zou een boekdeel kunnen 
vull·en. Een .samenvatting zal daarom 
niet aa n à.lle standpunten recht kunnen 

• doen. wie de materie wat uitgebreider 
• • • . , 

• • • • • • • 

wil bestuderen vindt eni ge 
in de literatuurlijst . 

inforruati e 

In 1936 hield p. F . van Solt een lezing 
voor de A~trologische Kring van het Ne
derlands !l..strologiach Genootschap {l) • 

I~a zeer diep op de technische çtSpecten 
van breedtebepaling te .zijn ingegaan 
stelt hijt ' 'Daar de gegevens in de 
e.pherneriden de geocent.r · sch.e positie 

• van. de planeten, zon en ma.an ve rmelden • • : dient in elk geval de geografische po-

21 



Sl t i e van een P . '!\!. omgezet te worden in : ,. 
de geocentrische pos.itie. Redenen: daar : 
de p:isitie van de planeten geocentrisch : 

• wordt gegeven , moet ook mijn vlak waar- : 
op zij werken geocentrisch zijn, m.a . w,. : 

" ik moet de p:isitie aangeven in een geo- : 
centrische horizon. Bij het gebruik van : 

• een hori~on gebaseerd op de geografi- : 
sche breedte verkrijgt :men een excen- : 

• trische m.e.ridiaan (ellipsvormig)·" De : 
afkorting P.f'l. staat in dit cit.aat voot' : •· plaats van waarneming. ! 
ov,er het eerste argument van Van Solt : • kunnen we kort zijn. Bet is inderdaad : 
zo dat een efemeris geocentrische stan- : • den geeft maar dat is alleen om prakti- : 
sche redenen .. Het .alternatief is name- : .. , 
lijk een efemeris voor elke breedte- : 
graad. Het name astronomische efemeri- : • den geven bovendien wel degelijk tabel- : 
len voor het bepalen van pa.ral lax ., dus • 
voor de geografische positie. Belang
rijker echter : er is geen enkele reden 
om de werkwijze van e~emeride-makers 
bepalend te laten zijn voor een astro
logisch standpunt. 
Het tweede argument van Van Solt, de 
excentriciteit van de meridiaan .• is ook : 
door tl. ,cosman naar voren g·ebr.acht (2) • : • 
Cosrnan gaat hier aanmerkelijk dieper op : 

• i .n. Zijn conclusie: "De ware horizon : 
voox P gaat dan niet door het middel- : 

• punt N der aaa::de en i .s dUs geen g,rote- • 

sfe.ercirkel. Hieruit volgt dat deze ho
rizon de ecliptica. niet snijdt in twee 
punten aie 180 graden van elkaar zijn 
verwijderd, d.w . z . ascendant en descen 
dant bepaald t.o.v. deze horizon zij□ 
niet twee tegenover elkaar liggende 
punten van de ecliptica • ." Cosman stelt 
vervo l gens dat men dit k.an voorkomen 
door de horizon wel door het middelpunt 
der aarde te trekken maar dan ontstaat 
bij geografische breedte een excentri
sche meridiaan~ 
In hetzelfde nummer van Hét l<ringblad 
reageerde Th.J. Ram op Cosma.n' s benade
ring (3). N'a geografische breedte èn 
Maanparallax te hebben verdedigd stelt 
Ram: ' ' De beer Cos man noemt als een be
zwaar , dat bij de geografische breedte 
de aardsche hemelpool .niet valt in den 
grootcirkel va11 het tofpunt of Zenith. 
Ik voel dat even weinig bezwaarlij:k als 
het feit dat de pool van de 'eclipt.ica
bol' niet valt in den grootcirke•l van 
O:e aar dsche pool." 
Bela.ngrijkste argument tegen van Soit•s 
en Cosman' s bezwaar is echter dat de 
door · hen geschetste situatie zich niet 
voordoet! Er is geen excentrische meri~ 
diaan 1 de horizon is, ook geograf i sch, 
wel degelijk een grootcirkel. E·:c ont
staat immers een nieuwe hemelbo-1 , een 
bol met de m.ens als middelpunt . De 
denkfout die Co-sm.an en Van Solt maakten 

Vour de liefhebbers hierna eni 
ge i nforaati e over de bereke
n îng van Haan - 1:,;1rall ax en geo 
grafisch/geocentrische breedte . 
Oe berekeni 1119 van de 'o'erschi I
l en tussen beide bre~dte- syste
•en is erg eenvoudig n•a,ar de 
be rekening ~an Haan-~arallax is 
een flinke klus. rM, moet de 
,fo!aan geheel berekene•il 111,et be

hulp van foraul•s . fen efe•eris 
geeft onvoldoende infor•atie. 
Die fon1,ules 91,1an 1o1e hier niet 
behand,e·len; in h'et 1'rtikèl van 
dhr. lile Beer e!l ders in de2e 
Spica treft U echter alle gege
vens i.n de vo r■ van een llASIC
routi ne aan .. Voor diegenen die 
niet over een computer beschik 
ken hieronder enkele formllles 
die niet exac t zijn aaar de pa
ra11.ix 1<1e l tot op ongnee-r I;: 

boogmihmten nau~keurig kunnen 
bepalen. 

Eerst .geven we de for~ule, voor 
d, geocen-tl'Î$che brêec:dh , \ro()r 
astrologische doe.Jeinden heeft 
U ze. zoals in d'i t artikel 
bi ijkt,. niet nod i g, l'e hebhn 
de geocentrische breedte echter 
nodig voor het bepalen. van 
Maan-para 11 al(. 

Oe for■u le voor het be r ekeneri 
van geocentrisd1e breedte i s: 

TANG~•. (l-f)' x TAN GB. 
In dei~ for1ule staan GB en GB• 
respectievelijk voor geografi
sche en geocentrische breedte. 
1 f• Korr.t van flattening en 
stelt de afplattio9 van de aar
de voor 1 die stellen we op 
1/29.S , 2'5 1 

In het volgende tabelletj~ zijn 
de uitkomsten samengevat .. U 
krijgt 9eoce11tri s ch e• tiree,dte 
door het aantd minuten in dé 
tabeî. af t •e trekken van de geo
grafische breedte. 
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was dat zij voor de geografische breed- : 
t:e èn voor de hemellichamen de mens als : 
middelpunt namen maar voor het overige 
redeneerden vanuit het m.iddelpunt van 
de aarde. Gaa·t men. wel consequent van 
de mens als middelpunt uit, dan doet 
het probleem .zich in het gehe~l niet 
voor. 
Enkele auteurs benadrukten dat de ware 
hot'izon moet worden geb:ruikt.. De war·e 
hori.:,on is de horizon die wordt getrok
ken door het middelpunt van de aarde • 
Ze is ontworpen om astronomische bere
keningen te vergem.a.kkelijken m.a.a.r is 
feitelijk minder echt dan de schijn:bare 
horizon. Schijnbaar betekent hier ove
rigens zichtbaar (Eng. appearant} . 
Knegt. ·meende dat we ,geen parallax moe
ten · toepassen en wel geocentrische 
breedte omdat we altijd werken met de 
ware horizon en niet met de schijnbare. 
Hij realiseert ~ich ni,et dat het vraag
stuk juist om d~ keus tussen ware hori 
zon (middelpunt van de a,arde I en 
schijnbare hozizon (de mens als middel
punt) gaat. Eigenlij·k stelt Knegt dat 
we de ware horizon moeten. nemen omdat 
we de ware horizon moeten nemen ••. 

• ·• • • • • • ·• • ♦ • • • • • • • • • • •· • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·•· ·• .. 
•· • . , 

• 

Door C.F ., Schlüter (5) werd in 1938 een 
nieuw,e benader:ing geponee~d. Hij ga.at 
e.rvan uit da.t astrologie werkt àf door 11 

m.iddel van. lichtstralen of door middel : .. 
va.n zwaartekracht. De zwaartekracht- : 

theorie lijkt hem heter omdat licht
stralen niet door de aacde kunnen -drin
gen . Zwaartek,racht gri.jpt. volgens hem, 
in het midden van de aarde aan en daar
om dient men uit te gaan van het mid
delpunt van de aarde. 
van solt (7 l juicht de benadering van 
Schlüter toe maar vón Wolzogen Kûhr 
heeft er we i nig moeite mee met deze in ... 
valshoek de vloer aan te vegen (6 + 8} . 
Zijn belangrij,kste argumenten : er ZJ.Jn 
stralen die wèl door de aarde kmmen 
gaan; de aard~ is geen. exacte bol, wat 
in.houdt dat de zwaaLtekracht niet pre
c i es io het midden van de aarde a.an
gri jpt; het is ook m.ogelijk zowel de 
lichtstralentheorie als de zwaarte
krachttbeorie te verwerpen (daarin 
heeft v.w .• K. een voor:uitziendii;! blik, 
jk > , .maar beL,m9r i jker: zwaart,ekracht
theorie doet niets toe of af aan de 
probleemstelling, zwaartekracht grijpt 
zowel op de mens aan als op de aarde 
als geheel. Ook. hier gaat het slechts 
orn de keuze van een standpunt . 
We zijn inmiddels in een stadium waarin 
de discussie vrij fel is gewo.n:len .• Met 
name Va.n solt. en Von Wolzogen Küh lig
gen in menige uitgave van Urania en Het 
Kringblad met elkaar in de c1inch over 
allerlei onderwe:rpen. Steeds is de d is
cussie met technische ai:-gumeriten ge
voerd. De nederla.a.g van van Solt, d ie 

Geogr. breedte 
oo en 90° 
5<> en 85(1 

15" e11 75<> 

25°' en 65 11 

35° en 55° 
45<> 

Ver-;,chil 
0' 
2' 
6' 
gr 

1 ! 1 

12 t 

ken t geen a~mvaarding van een 
geocentrische hori?on. integen
deel. We gaan juist uit van een 
geocentrische situat ie en ver
ta l en die naar een topocentri 
sche. De geoc eri t ,ri sc~e C-(lr.lrdi
riaten vormen du$ ons ui tgangs 
punt ,. In die d n worden ze g~
bruiH, nie t Ollldat d,e geoc en-

or•t e.en probhu. :Eeri bruik
bare benader ing kr ij"gen wr al s 
we de afstarid van de Kaan tot 
de aarde Ût;rn als eel'I fonc tie 
van dè snelheid van d~ Maan . 
Inderdaad is het zo dat de Naan 
sneH er loopt als zij ~erde·r 
van de aarde staat. De o~ereen
k o■ st is echter g I obaa.l en 1i e,n 
aoe t a~t een marge van ongeveer 
3 of 4 boog■ inuten reken ing 
ho~den in de uitko•st. 

formule en uitko•sten ii jn vol -
9ens Oun c.s, 
Oe paralhx- be.d :ening is , zo 
al~ gezegd. wel wat moeilijker, 
Voordat we due gaan berekenen 
■oeten we ons echter realiseren 
-l at ve nu in principe uit • oe
~en gaan v.an de geocentr iscile 
breedte, Dit lijkt tegenstrij
dig en blij kt in de praktijk 
ook vaak vu·keerd begrepen te 
worden. U'i tgaan Vê!D de ge"cen
trl$Ch•e breedh bij de j ereke
n ing van de Haan-ç~ralla~ bete-

tr i s che benaderin g Z·O~ lol orden 
gevolgd. 

Zoals al gezegd vindt U aan~ij 
zi ngen voor de exacte bereke
ning in het artikel van dhr. De 
Beer. [en ~at ■inder na o~ keuri
ge maa r veel kortere berekening 
volgt hier. De Hh van paral
la:x is afhankeli jk van: de af
s tand van de Maan tot hst MG. 
bij voorkeur ge111eten in rechte 
k l i 111111 i ng, cll½cl i nat î e van de 
Hun, geoc en t.rische breed te en 
afstand i,,ari ~,e Haan tot de aar-
cfo, Oe l:!erst~ drie 
zijn eenvoud'i.g te 
■aar de afstand tot 
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@ 1 e,menteri 
berekene;r1 
de aarde 

Oe ~ierna gegeven forfilules zijn 
vo l~en:s il i lI IJarf hr, de· aJ 
t tand-functie Î'3 volgens E ri.c 
lark i. ngton ~ 
De parallax van de Kaan is d~n: 
P=A :ic cos GB 1 )( ~in H/ cos OECt 
A (afstand) is afhankeli j k Yan 
de dag~lij~,e snelheid, als df
ze, snelheid !2° beóraa.gt is A • 
0,9. bij 13il is A - 0 .94, bij 
14° is A • 0, 98 en bij 15 11 is 
Il • 1,02 ( tus'3ern liggende waar
den kunnen uiteraard geint~rpo
leu·d worden} .. GB' staat ,_,or 



theoretisch door Von Wolzoge·n Kühr vol
ledig onder de voet wordt gelopen, is 
nogal pijnlijk . Van Solt gooit het over 
een andere boeg en luidt daarniee het 
einde van de discussie in (9). Hij ver
klaart dat wetenschappelijke argumenten 
eigenlijk niet belangrijk zijn maar dat 
we moeten k · jken naar wat occulte op- : .. 
vattingen te zeggen hebben. Nadat hij : 
de vergissing had begaan te spreken : • over een stand loodrecht op het midden • 
(een wiskundige onmogelijkheid) en 
h ie·rover door Von ~olzogen Kühr over de 
vingers we·rd getikt, stelt hij~ spre
kende over occulte scholen ,; nEn zover 
m1.Jn betrekkelijke kennis van deze 
scholen reikt, heb ik niet anders kun.
nen begrijpen, dat dat juist de enige 
mogelijkheid was om I ordening I te ver
krijgen, m.a.w. het ' ordo ab chao 1 toe 
te passen, door i n de allereerste 
plaats te leren komen tot het. 'middel
punt ' .. Te zelf der ti j.d werd den zoeker : 

• naar kennis geleerd dat, om d e '9ehei- : 
!Jlen' te kennen, hij •rechtop• moest : 
staan, want dat hem alleen in dien : • stand de kennis daarvan k.on worden bij- : 
gebracht." 
Hoewel ik het belang van esoterische 
i nva.lshoeken in de ast.rologie beslist 
niet wil ontkennen heb ik ontzettend 
veel moeite met Van Solt' s plotselin9e 
inkeer. Jarenlang verdedigde hij op ba-

• • • • • • : • • • • • • • • 

sis van strikt exoterische argumenten 
zijn standpunten en pas wanneer die 
standpunten volstrekt onhoudbaar bli j
ken komt hij met esoterische kennis op 
de proppen. Een manoeuvre die hem ken
nelijk in een dialogisch niemandsland 
moet plaatsen. Een poging die m.i. niet 
gelukt is. Sprekende over het middel
punt dat de mens moet bereiken zal in 
de esoterie het wezen, het :middelpunt 
van de m.ens z,elf zijn bedoeld. En dat 
komt overeen met een topocent.risch 
standpunt ... 
Eén argument i s indertijd niet in de 
discussie betrokken; welke benadering 
levert de beste praktijkresultaten op? 
In bijzondere gevallen kan het verschil 
belangrijk zijn . .Ik ken mensen die zw.e
ren bij de toepassing van Maanparallax 
:maar ook een tegengestelde benadering 
komt voor. Van systematisch vergelijken 
is , voor zover ik weet, echter nog 
geen sprake geweest . 
We dienen te bedenken dat praktische 
resoltaten eigenlijk altijd als argu
ment gebruikt worden. Elke theorie 
wordt ennee verdedigd, evenals de theo
rieën die daarmee in tegenspraak zijn. 
Uiteraard is de praktijk. het belang
rijkste. En ik ben ervan overtu.i gd dat 
ook i n de praktijk het toepassen. van 
een topocent risch stanupunt de best(. 
resultaten oplevert. Maar als argument 

geocentrische breedte. H yoo,r 
uurhoek v.tn de Maan (,ifsta.nd 
Ma~n- MC in rechte kli••ing), 
Of:CL is deel i.natie vall de aan 
en de uitkomst P i s de parallax 
van de Naan. 

NC Raffl -Maagd en noorderbreedte De uitko11stN1 in deze tabellen 
geve.lil (Ie lila.a,n- p ara l h :x aan in 
boogminuten. Oe uitkomsten zijn 
uiteraard zeer globaal. Denk er 
aan dat a fhankelijk van de po
sitie van het MC en het gebrui
ken van noorder- of z uider 
breedte éiin van beide tabe 11 en 
• oet wordtn gekozen . 

Oè voor parallax gecorrigeerde 
pos itie vinden we door de fac 
tor F- op te tellen of af te 
trekken van de Maan - l engte. Oat 
doeo we zó dat de Maan steeds 
lager ko•t te staan in de horo
scoop ( dus dichter bij het lC) 
als we een horo~coop ~oor noor
derbreed t e hebben•. Si j .z uider
breedte mo•e t de Maan naar tuit 
MC toeî,Ch1Jiven . 
Eventueel kan worden ge~e rkt 
met de afstand MC-Maan in leng
te i .p.v, H t de uurhoek . Oe 
berekeningen worden dan echter 
relatief onnauwkeurig . 
Een globaal inzicht in de waar
de va.n de par-alla:<. geven Yo 1-
gende tabellen, ontleend aan 
Oean c.s. 

of 
MC Weegschaal - Vissen ert zu ider ~ 

breedte 
fstand Breedte 

Maan- MC 0 20 30 40 50 '60 

0 /180 0 0 0 0 0 0 
10/170 10 10 lO 10 10 5 

20/160 20 20 2~ 20 15 15 
40/140 35 35 3·5 35 30 25 
60/120 45 50 50 45 40 35 
8,Q/100 55 55 55 50 45 40 

~c Weegschaal - Vi.ss,11 ,m noorder-

of breedte 

MC Ra -Maagd en zuiderbreedte 

Afstand ;Breedte 
aan-NC 0 20 30 4{1 50 60 

0 /1 80 0 0 0 0 0 0 

10/170 10 lO 10 s 5 0 

20/ 16-0 10 15 15 10 JO 5 

40/ 140 35 30 25 20 15 10 

60/120 45 40 35 30 w 15 

80/100 55 45 40 30 25 15 
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l s U gebruik maakt van de vo 
rengaaode tabellen of \ta11 de 
door ons gegeven fornule kunt U 
de omzett.i n9 van GB naar GB 1 

aventueel achterwege laten. De
ze is eigenlijk a ll een van be
lang als echt na1,11o1keudg t.1o r dt 
ge,rehnd . Li efhebbers vinden 
dienaangaarn;le wol doende in d, 
softwarl! - b 1 j dra ge ~an clhr. De 
Beer. 



-
wil ik da t niet g·ebruiken. Er· is. onvol- 1

: 

• doende materiaal om in d,e:;/';en opva ttin- : s. 
gen bard te maken. : • 

6. 

Conclusie 
7. Er z.ijn mee rdere argumenten teg,en een 

topocentr isch stand punt geponeerd . In 
alle gevallen kan word en aangetoond dat 
die arg umenten o.ndeugdelij.k zijn .. De • conclusie is dat we uit moeten gaan van : 8. 
een homo- of eigenlijk beter topocen- : • trische situatie (10). Tenzij daar ar- : 

• gumenten teg en naar voren wördet1 ge- : 
bracht is het verstandig om geocentri- : 
sche breedte en het niet corrigeren van : • Maan voor parallax als rekenfout en t e : 

• zi,en. waarbij het maar gelukk i g is dat : 
die fouten in de meeste gevallen geen : 

• belangrijke verschillen in de duiding : 
opleveren... Deze stellingname betekent : 
ook dat behalve de Maan de andere pla- : • • • neten voor parallax: moeten worden ge
corrigeerd . . . Maar maakt u zich niet: 
ongerust, de afwijkingen blijven ver 
beneden de boogminuut, meestal zelfs 
beneden de .boogseconde . Alleen wanneer 
de Zon wordt gebruikt voor Solaar-bere
kenin9en levert de zon-parallax een 
klein verschil voor de cuspen op . De 
lengt e van de zon kan iet.s minder dan 9 
boogseconden afwijken Voor rekenkundi
ge .fijnproevers . in het artikel van 
dhr . De Beer vindt u ook de formules 
voor de z on- parallax . 
Met vorengaan.de opvatting wil overigens 
beslist geen nieuw systeem geponeerd 
. z ijn! He·t. zij verre van miJ een nieuw 
punt in de horoscoop te introduceren • 
Mijn op~et g aat niet ver-der da.n het 
verfijnen van de berekening . Ee n ver
fijning d ie p::t:"aktisch u i tvoerbaa:t:" is nu 
de computer z: 1n intrede heeft gedaan in 
de astrologie. 
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