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Inleiding
Astrologie werkt. Dat kan ik niet bewijzen maar ik ben daar
van overtuigd geraakt door de vaak frappante resultaten van
die astrologie. Die overtuiging is het uitgangspunt voor dit
boek. Ik geef dan ook geen argumenten voor of tegen het
bestaansrecht van astrologie maar ik richt me nadrukkelijk tot
astrologen, tot mensen die er van overtuigd zijn dat astrologie
werkt. Ik vraag me niet af of astrologie werkt maar hoe
astrologie werkt.
Ook als je weet dat astrologie werkt, blijf je met
onduidelijkheden zitten. Hoe komt het dat je een horoscoop
kunt duiden? Is er een rationele verklaring? Moet je het
zoeken in de esoterie? Is het synchroniciteit of gaat het
wellicht om magnetisme? Astrologie geeft antwoorden maar
roept ook veel vragen op. Als je probeert een verklaring voor
astrologie te vinden, stuit je al snel op zaken die niet lijken te
kloppen. Astrologen werken met verschillende
huizensystemen en dierenriemen, onderzoek levert vooral
negatieve resultaten op en astrologie kent veel 'anomalieën',
afwijkingen van een theorie. Toch kun je ondanks deze
problemen prima resultaten bereiken met astrologie. Dat kan
omdat theorie en praktijk uiteenlopen. Er is een groot verschil
tussen de manier waarop astrologen een horoscoop duiden en
de manier waarop ze astrologie proberen te verklaren. De
horoscoopduiding is voor de meeste astrologen het
belangrijkst. "Het is al fascinerend genoeg dát astrologie
werkt, waarom zou je je af moeten vragen hóe astrologie

werkt?" is dan de redenering. Toch zijn daar goede redenen
voor. Door inzicht in de achtergrond van de astrologie
vergroot je je inzicht in de wereld en daarmee ook in jezelf.
Dat is op zichzelf al nuttig maar het helpt bovendien bij de
horoscoopduiding: als je begrijpt hoe astrologie werkt, zul je
ook de duiding beter begrijpen.
Ik behandel de belangrijkste anomalieën in de astrologie. Dat
doe ik om astrologie beter te begrijpen. Ik spreek niet over de
gebruikelijke drogredenen die pers en wetenschap tegen
astrologie inbrengen. Het gaat niet om schijnargumenten als
het niet heliocentrisch zijn van de horoscoop of de
verschuiving van de dierenriemtekens. Ik wil onderwerpen
behandelen die serieuze vragen over astrologie oproepen. Ik
benoem enkele kernvragen en ik probeer die kernvragen te
beantwoorden.
Bij het zoeken naar antwoorden bekijk ik een aantal
belangrijke benaderingen binnen de astrologie. Die
benaderingen hebben een bijdrage aan de astrologie geleverd
en ze bieden op z'n minst bruikbare elementen. Maar geven ze
ook antwoord op onze vragen? Of moeten we misschien
verder zoeken? Als je wilt begrijpen hoe iets werkt, kan het
helpen als je teruggaat naar de bron. Astrologie is erg oud
maar wij beschikken nog over materiaal uit de beginperiode
van de horoscoopduiding en ook uit de daaraan voorafgaande
periode. Dat is leerzaam materiaal. Je zult zien dat astrologie
sindsdien wezenlijk is veranderd. Er is zelfs een ingrijpende
wijziging geweest die een leidend historicus omschreef als een
'metafysische staatsgreep'. Een belangrijk onderdeel, volgens

mij zelfs een essentieel onderdeel, verdween bijna
tweeduizend jaar geleden uit de astrologische theorie, maar
nog steeds is het nadrukkelijk aanwezig in onze duiding. Zal
dit oude, deels vergeten, inzicht ons kunnen helpen?
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Noten en referenties
Als ik iemand citeer of naar een publicatie verwijs, vind ik het
belangrijk dat je dit zelf na kunt lezen. Daarom vind je in dit
boek noten, de bijbehorende bronvermelding vind je aan het

eind van dit boek. Tijdens het lezen kun je de noten overslaan
maar gebruik ze als je wilt weten waar ik mijn informatie
vandaan haal.

Deel 1. Antwoorden en
vragen
Astrologie kan op veel vragen een antwoord geven. Je krijgt
met astrologie inzicht in je eigen persoonlijkheid en misschien
kun je er zelfs andere mensen mee helpen. Dat geeft je als
astroloog argumenten waarmee je astrologie kunt verdedigen.
Maar er zijn ook een groot aantal vragen waarop je nog geen
antwoord hebt. Je hoeft je niet altijd van al die vragen bewust
te zijn. Maar vragen kunnen je meer vertellen over het
onderwerp waar die vragen over gaan en dat geldt ook voor
astrologie. Het is niet nodig dat je alle vragen kunt
beantwoorden maar het is wel nodig dat je ze stelt, anders
begrijp je astrologie maar voor een deel. Het is bijvoorbeeld
belangrijk te weten dat er veel astrologische technieken zijn,
waar je niet goed een verklaring voor kunt vinden, en die toch
lijken te werken. De meeste onderzoeksresultaten pakken
negatief uit voor de astrologie en dat is moeilijk te begrijpen.
En er zijn meer tegenstrijdigheden.
En de argumenten die astrologie ondersteunen? Er zijn enkele
positieve onderzoeksresultaten, niet veel, de meeste resultaten
zijn negatief. Toch bestaan er onderzoekresultaten die een
verband tussen kosmos en mens aangeven. Daarover later
meer. Belangrijker vind ik dat astrologische duidingen tot
resultaten leiden. Niet altijd en zeker niet in een
wetenschappelijk onderzoek. Maar wel vaak en soms zo

frappant dat er geen ruimte meer is voor twijfel.
Maar er zijn ook de hiervoor genoemde vragen. Hoe kunnen
we anomalieën, die niet rationeel te verklaren zijn, het beste
benaderen?
Ik licht de vier belangrijkste kernvragen eruit:
• Hoe kan het dat astrologen verschillende en vaak
tegenstrijdige technieken gebruiken?
• Waarom zijn er zoveel astrologische technieken zonder
astronomische grondslag?
• Verkeerde of zelfs fictieve geboortetijden leiden vaak
tot goede duidingen. Hoe is dat te verklaren?
• Astrologie werkt, maar waarom blijft astrologie in
wetenschappelijk onderzoek bijna nooit overeind?
Hierna behandel ik kort de hiervoor genoemde kernvragen.
Omdat ik heb ervaren hoe frappant de resultaten zijn die je
met astrologie kunt behalen, weet ik dat er een antwoord moet
zijn. Ik bekijk verschillende astrologische invalshoeken en
analyseer welke van deze benaderingen de beste antwoorden
biedt. Daarna kijk ik naar de bronnen van de astrologie en ik
hoop daar nog meer informatie te vinden.
Uiteindelijk komt ik met een visie waarin astrologie een plaats
krijgt en waarmee ik de genoemde vragen kan beantwoorden.

De eerste vraag: Hoe kan het dat
astrologen verschillende en vaak
tegenstrijdige technieken gebruiken?
Astrologen zijn het redelijk eens over de klassieke planeten.
Er is een behoorlijke consensus over de betekenis en ook over
de positie. Maar over alle andere astrologische zaken
verschillen astrologen van mening. Het gaat niet alleen om
kleine verschillen, ik heb het niet over de orbis van een aspect.
En het gaat ook niet alleen om exotische systemen die bijna
niemand gebruikt. Het gaat om grote verschillen in veel
gebruikte vormen van astrologie. Ondanks die grote
verschillen komen astrologen tot resultaten.
Er zijn twee soorten verschillen:
• Sommige technieken worden door een deel van de
astrologen gebruikt en door een ander deel niet,
bijvoorbeeld mineuraspecten.
• Er zijn ook technieken die op verschillende manieren
worden gebruikt. De verschillen kunnen zo groot zijn
dat die verschillende manieren tegenstrijdige resultaten
opleveren. Bijvoorbeeld de zodiak waarvan je zowel
de tropische als de siderische variant kunt gebruiken.
Sommige technieken komen in beide categorieën voor. Denk
aan de huizensystemen; astrologen discussiëren niet alleen
over het juiste systeem, sommigen zien zelfs helemaal af van
het gebruik van huizen.

Technieken die door een deel van de astrologen
worden gebruikt
In 1972 publiceerde de Duitse astroloog Theodor Landscheidt
een efemeris van Transpluto[1], een hypothetische planeet
waarvan de baan was berekend op grond van verstoringen in
de banen van Uranus en Neptunus. Deze hypothetische
planeet was al eerder bekend geworden onder de naam 'Isis'.
Het symbool voor Transpluto staat hieronder.

Afb. 1 - Het symbool voor Transpluto.
Landscheidt stond bekend als een deskundig onderzoeker en
dit leidde er mede toe dat Transpluto enige bekendheid kreeg
en dat astrologen in kleine kring deze hypothetische planeet
zelfs gebruikten in de duiding. De gebruikers waren zeer
enthousiast over de resultaten. Maar andere astrologen - en dat

waren verreweg de meesten - moesten niets van deze nieuwe
vinding hebben. Transpluto is een duidelijk voorbeeld van een
techniek die sommige astrologen gebruiken en anderen niet.
Naast Transpluto zijn er vele andere hypothetische planeten
die steeds maar door een minderheid van de astrologen
worden gebruikt. De Hamburger School poneerde er maar
liefst acht[2]. In Nederland introduceerde de groep rond Theo
Ram en Leo Knegt drie andere hypothetische planeten[3].
Bovendien zijn er veel meer punten die je wel of niet in de
horoscoop kunt gebruiken. Vaste sterren, arabische punten, de
nieuwe mini-planeten als Cheiron, Sedna e.d., asteroïden,
Zwarte Zon en Zwarte Maan. Vaak zie je dat deze punten
dienen ter aanvulling, ze vormen niet de kern van de duiding
en in zo'n geval is het niet vreemd dat astrologen dan toch
kunnen duiden. Maar soms is het gebruik wel essentieel. De
acht hypothetische planeten van de eerder genoemde
Hamburger School zijn noodzakelijk binnen de manier van
duiding binnen deze stroming. De Hamburger school heeft
langere tijd een vrij grote aanhang gehad. De methode van
deze groep wordt in Engelstalige landen meestal 'Uranian
Astrology' genoemd.
Astrologen verschillen niet alleen van mening, over welke
punten je moet gebruiken in de horoscoop, maar ook over
technieken waarmee je deze punten combineert. Denk aan
halfsommen, mineuraspecten en spiegelpunten. Astrologen
strijden ook over verdelingen van de zodiak als decanen,
dodecatemoria (dwads), monomoiria (gradenduidingen),
grenzen en harmonics.

Er zijn een boel verschillen en in sommige gevallen is dat
essentieel. Als je een horoscoop duidt met spiegelpunten[4] doe
je iets anders dan als je een horoscoop duidt volgens de
methode van de Hamburger school[5].
Er zijn erg veel technieken die verschillend zijn en van al deze
technieken stelt een deel van de astrologen dat ze werken.
Maar er zijn ook technieken die elkaar lijken uit te sluiten,
technieken die op een verschillende, tegenstrijdige manier
worden gebruikt.

Tegenstrijdige technieken
Een techniek is tegenstrijdig als je twee of meer varianten
kunt gebruiken die tot verschillende resultaten leiden. Het
bekendste voorbeeld zijn de huizensystemen. In de meeste
astrologische software kun je kiezen tussen 10 à 15 systemen.
Er zijn veel meer systemen maar hiermee heb je de meest
gebruikte wel gehad. De verschillen tussen de systemen zijn
groot. Op onze breedtegraad kan een huiscusp tussen twee
systemen veel meer dan een volledig teken in omvang en in
positie schelen. Voor een voorbeeld hoef ik niet ver te zoeken.
In mijn eigen horoscoop - Enschede, 29-1-1953, 8:37 MET staat de ascendant op 14°30'Aquarius.

Afb. 2 - Horoscoop volgens Campanus.
Cusp II volgens het teken=huis-systeem is dan 0 Pisces en
volgens Campanus staat cusp II op 9°14' Taurus: 69 graden
verschil, ruim meer dan twee tekens. Het eerste huis is
volgens het teken=huis-systeem 30 graden groot (met
0°Aquarius als cusp I) en bij Campanus is het ruim 84 graden
groot (nu met de ascendant als cusp I).
Zelfs als je alleen naar de kwadrant-systemen kijkt zie je nog
een verschil van 42 graden in positie, in dit voorbeeld tussen
het GOH-systeem van Walter Koch met cusp II op 27°14'

Pisces en cusp II volgens Campanus op 9°14' Taurus. Dat zijn
indrukwekkende verschillen.

Afb. 3 - Horoscoop volgens GOH (Koch).
Astrologen zijn het ook niet eens over de zodiak die je moet
gebruiken. In het westen gebruiken we, sinds Ptolemaeus,
meestal de tropische zodiak maar in de vedische astrologie,
zoals astrologen in India die beoefenen, gebruik je een
siderische zodiak. En van die siderische zodiak zijn er ook
weer vele varianten, elk met een eigen ayanamsha
(beginpunt). Vedische astrologen gebruiken ook andere

technieken dan de westerse astrologen maar er zijn ook
mengvormen: westerse technieken met een siderische
zodiak[6].
Dus je planeet kan in een ander teken en in een ander huis
staan, afhankelijk van de techniek die je gebruikt. Is dit niet
eenvoudig op te lossen, kun je niet gewoon kijken welke
duiding het beste klopt? Dan weet je welk systeem juist is. Ik
kan je nu al verklappen welk systeem je dan zult vinden: het
systeem dat je nu ook al gebruikt. En hetzelfde geldt ook voor
de aanhangers van de andere systemen.
Dat bedoel ik niet cynisch; ik denk oprecht dat dat zo is, en ik
weet ook dat de resultaten die je met dat systeem behaalt,
meestal echt zijn. Maar voordat ik uitleg hoe dat kan, wil ik
eerst kijken naar de andere vragen.

De tweede vraag: Waarom zijn er
zoveel astrologische technieken zonder
astronomische grondslag?
Een deel van de astrologische technieken is niet alleen
tegenstrijdig maar ook onverklaarbaar. Een voorbeeld daarvan
is de theorie over verhoging en val van de planeten.

Afb. 4 - Willem Venerius deed uitgebreid onderzoek naar
verhoging en val van de planeten.
Willem Venerius verrichtte 10 jaar lang onderzoek naar dit
fenomeen[7]. Hij vond veel verklaringen die elkaar onderling
allemaal tegenspraken en meestal weinig consistent waren. De
enige theorie die redelijk sluitend was, kwam van Albert
Kniepf: de gevonden graden horen bij de oprichting van een
Babylonische tempel, ze geven onder meer de heliakische
opkomst van planeten aan. Later werden de gevonden graden
geïnterpreteerd als van speciaal belang en ontstond de theorie
van verhoging en val. Je kunt je moeilijk voorstellen dat deze
graden daardoor zo'n bijzondere betekenis krijgen, het gaat om
een verkeerde interpretatie. De conclusie van Venerius was
destijds dat de graden van verhoging en val beter uit de
duiding konden worden geschrapt. Maar astrologen bleven
deze graden gebruiken en ze bleven ook positief over de
resultaten.

Een ander systeem zonder astronomische grondslag is het
GOH huizensysteem, ook wel Koch-huizen genoemd. Ik
publiceerde in 1981 een artikel[8] waarin ik uitlegde dat de
GOH-huizen astronomisch gezien niet juist worden bepaald.
Dat standpunt heb ik nog steeds en ik heb nog geen
tegenargumenten gehoord. Maar ik weet ook dat astrologen
toch tot goede resultaten kunnen komen met dit
huizensysteem.
Misschien is dat ook niet zo gek. Astrologen gebruiken veel
meer technieken waar je astronomisch vragen bij kunt stellen.
Wat is de astronomische grondslag van decanen, van
arabische punten of van spiegelpunten? Dat een planeet iets
'doet' kun je je voorstellen. Maar een halfsom? Of een aspect?
Een anti-sci? Deze systemen bereken je wel maar ze hebben
niets gemeen met astronomische grootheden. Toch kun je met
deze technieken duiden.

Progressieve astrologie
Ook veel progressieve technieken hebben een gebrekkige, of
zelfs geen, astronomische grondslag. Als je ervan uitgaat dat
een geboortehoroscoop werkt, blijft het nog steeds moeilijk te
verklaren dat dit ook voor progressieve astrologie geldt. In de
progressieve astrologie werk je immers met standen op andere
momenten dan de geboortetijd. Het eenvoudigst zijn de
transits. Je berekent de standen voor het moment waarvan je
meer wilt weten. Die standen vergelijk je met de standen in de
radix. Je vindt dan een relatie tussen de standen van het

geboortemoment en de standen van het actuele moment. Daar
kun je je nog iets bij voorstellen. Maar alle overige vormen
van progressieve astrologie werken op een andere manier met
momenten. Vaak moet je tijdsleutels gebruiken. Voor
secundaire directies gebruik je de sleutel 1 dag = 1 jaar. Dat
betekent dat je de bewegingen gedurende één dag gebruikt
voor het werkelijke leven gedurende één jaar. Dus als je 30
bent werken de standen van 30 dagen na de geboorte.
Andere systemen gebruiken andere sleutels. Bij primaire
directies baseer je je op de beweging van de aarde om haar
eigen as gedurende ongeveer 4 minuten - dat komt overeen
met ongeveer één graad - en neem je die beweging als geldig
voor één jaar. Bij tertiaire directies gebruik je een tropische
maand als tijdsleutel.
Deze tijdsleutels kun je baseren op de bewegingen van de
aarde - voor ons dus de Zon - maar ook dan blijven het
symbolische waarden. De beweging van de Zon gedurende
een dag geldt voor een jaar? Maar dan staat de Zon dus niet
echt op de berekende plek en dat geldt ook voor de andere
planeten. De gevonden verschuivingen zijn symbolisch, je
rekent ze wel uit met astronomische grootheden maar de
standen gelden niet voor het moment waarvoor je ze berekent.
Dat zie je nog duidelijker als je met symbolische directies
werkt. Dan gebruik je als tijd alleen de actuele tijd, de andere
helft van de sleutel druk je niet uit in tijd maar in graden. Dat
kan precies één graad zijn, of de secundaire beweging van de
Zon; het kan ook een andere waarde zijn. Maar het is altijd

een vaste waarde en dat soort waarden kom je bij
planeetbewegingen niet tegen.
Met ingreshoroscopen werk je met beginmomenten. Voor een
solaar is dat het moment dat de Zon op dezelfde plek staat als
tijdens de geboorte, voor een lunaar geldt hetzelfde principe
maar dan voor de Maan. Ook deze momenten gebruik je om
horoscopen te berekenen die voor de navolgende periode
gelden - een jaar voor een solaar en een maand voor een
lunaar. Niet voor het moment zelf dus.
Deze methoden - of tenminste een groot deel ervan - zijn
behoorlijk ingeburgerd in de astrologie. En de resultaten zijn
overtuigend. Maar de berekende standen komen niet overeen
met de standen van het moment waarvoor je de duiding maakt.
Hoe kan het dat deze standen dan toch te gebruiken zijn?

De derde vraag: Verkeerde of zelfs
fictieve geboortetijden leiden vaak tot
goede duidingen. Hoe is dat te
verklaren?
Je duidt een horoscoop en het gaat perfect. Alles klopt, de
horoscoopdrager herkent zich in de beschrijving, progressies
vinden precies op tijd plaats. Het is zo'n duiding waarvan je
het gevoel krijgt, dat je alleen door deze horoscoop de
werking van astrologie wel hebt bewezen. Maar dan kom je er
achter dat de tijd niet klopt. Een schrijffout in een jaartal, een

verkeerde dag of maand. De horoscoopdrager heeft de
verkeerde tijd doorgegeven. Misschien heb je zelfs per
ongeluk de horoscoop van iemand anders uit je archief
opgediept.
Er is één troost; je bent zeker niet de enige die dit is
overkomen. Als je rondvraagt bij andere astrologen, zul je
merken dat dit fenomeen vaak voorkomt. Onder meer
Geoffrey Cornelius beschrijft meerdere van deze gevallen[9].
Zijn deze horoscoopduidingen dan niet goed? Geven ze een
algemeen verhaal, waarin iedereen zich herkent? Dat kan
natuurlijk best gebeuren bij een duiding, maar in veel
gevallen, waarbij achteraf de tijd niet klopt, zie je dat de
duiding behoorlijk concreet is.
Ooit heb ik een horoscoop gecorrigeerd voor iemand die me
daarna vroeg wat op een bepaalde dag gebeurd kon zijn. Zijn
vraag was vooral bedoeld om de door mij voorgestelde
geboortetijdcorrectie te testen. Betrokkene was zelf
geïnteresseerd in astrologie en daarom spraken we ook over
specifieke standen. Neptunus stond op het genoemde moment
transitair pal op de door mij gecorrigeerde ascendant, de orb
was 0 minuten. Ik sprak desgevraagd over deze stand en gaf
als voorbeeld dat je kon denken aan onder meer
dronkenschap, diefstal, gevangenschap maar ik voegde ook
toe dat astrologie nooit zo concreet kon werken. Die slag om
de arm bleek niet nodig. De persoon waar het om ging, bleek
op die dag, na bovenmatig alcoholgebruik, een fiets te hebben
gestolen. Vervolgens werd hij opgepakt door de politie, wat

resulteerde in een nacht in de cel. Kan het duidelijker?
Maar enkele weken later bleek dat de door mij gecorrigeerde
en gebruikte tijd zo'n drie kwartier afweek; de exacte
geboortetijd was genoteerd door de huisarts die bij de
bevalling aanwezig was. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat
een duiding, op basis van een verkeerde tijd, echt wel concreet
kan zijn. Wat voor verklaringen kun je hiervoor vinden?
Dit duidelijke voorbeeld is geen incident. De eerder genoemde
Cornelius brengt vele voorbeelden maar hij beschrijft ook
andere horoscopen die zelfs bewust 'verkeerd' worden
gebruikt en toch goed te duiden zijn[10].
Sceptici zullen in koor roepen dat daarmee is aangetoond dat
astrologie niet werkt. Maar dat is een merkwaardige conclusie
als je spreekt van goede duidingsresultaten. Astrologie heeft
dan wel degelijk gewerkt maar kennelijk op een andere manier
dan wij denken. Het gaat weliswaar niet alleen om de echte
standen op het echte geboortemoment maar het werkt wel.

De vierde vraag: Astrologie werkt,
maar waarom blijft astrologie in
wetenschappelijk onderzoek bijna
nooit overeind?

Afb. 5 - Recent Advances veroorzaakte een schok in de
astrologische wereld.
In 1977 verscheen een boek dat zich geheel bezighield met
astrologische bewijsvoering: Recent advances in natal
astrology van Geoffrey Dean en Arthur Mather[11]. De
schrijvers bestudeerden alle materiaal dat ze konden vinden op
het gebied van de astrologische bewijsvoering en ze
analyseerden die publicaties. Het resultaat was desastreus,

vrijwel alle onderzoek dat astrologie leek te ondersteunen,
werd naar de prullenmand verwezen. Dat was niet prettig voor
de astrologie maar nog vervelender was dat de schrijvers van
Recent Advances bijzonder deskundig waren op het gebied
van de astrologie, statistiek en wetenschappelijke
methodologie. Deze resultaten kon je niet zomaar aan de kant
schuiven.
Veel astrologen beschouwden Recent Advances als een
frontale aanval op de astrologie maar het was alleen een
aanval op astrologisch onderzoek. Vrijwel alle onderzoek dat
astrologen deden was onder de maat en de betrokken
onderzoekers maakten vrijwel altijd één of meer fouten. De
belangrijkste van die fouten som ik hierna op. Dean maakte
duidelijk dat astrologen meestal slechte onderzoekers zijn
maar dat zegt natuurlijk nog niet dat het ook slechte
astrologen zijn.
Een conclusie die je wel mag trekken is dat astrologie moeilijk
te bewijzen is. De vele onderzoekers, die in Recent Advances
onderuit worden gehaald, meenden tot positieve resultaten te
komen; ze wilden erg graag astrologie op een
wetenschappelijke manier bewijzen. En ze namen aan dat dat
ook mogelijk was. Dat is ook wel logisch, als je in een
astrologisch handboek leest dat Jupiter in twee goed uitwerkt
op de financiën van geborene, denk je dat terug te vinden in de
horoscopen van rijke mensen. Niet altijd maar wel duidelijk
bovengemiddeld. Als zo'n uitspraak je kan helpen in de
duiding moet het toch terug te vinden zijn? Welnu, dergelijke
uitspraken zijn statistisch niet terug te vinden. En het gaat niet

alleen om geïsoleerde standen. Ook onderzoek naar duiding
van de hele horoscoop leverde meestal niets op.

Veel gemaakte fouten
Astrologen maken veel fouten als ze onderzoek doen. Ook
onderzoekers binnen andere kennisgebieden maken vaak
dergelijke fouten maar ik richt me hier op de astrologie. Een
korte opsomming van die fouten:
• Er is geen vooraf gestelde hypothese. Je zoekt in een
set horoscopen, je vindt een correlatie en ziet dat als
bewijs. Maar als je zo vrijblijvend zoekt, vind je altijd
wel iets. Je moet daarom vooraf stellen waarnaar je
zoekt en dan kijken of je dat inderdaad met onderzoek
kunt bevestigen. Alleen dan kun je berekenen hoe
waarschijnlijk het is dat de uitkomst van je onderzoek
belangrijk is.
• Er is geen controlegroep. Je moet controleren of een
gevonden resultaat alleen geldt voor het door jou
onderzochte materiaal en niet voor een andere groep.
Als je zou vinden dat politici vaak Weegschaal als
ascendant hebben, doe je er goed aan te controleren of
dat alleen voor politici geldt en niet voor andere
mensen. Als je dat wel controleert, zul je al snel vinden
dat Weegschaal voor alle groepen mensen - op onze
geografische breedte - wel erg vaak op de ascendant
staat. Dit komt omdat dit teken zo langzaam rijst.
• De verzameling is niet a-selectief. Het is moeilijk een

set testgevallen te vinden die een goede doorsnee van
de bevolking weergeeft. En zo'n set heb je nodig voor
het maken van een controlegroep.
• Je houdt geen rekening met astronomische factoren.
De planeten staan gedurende zeer lange tijd (eeuwen)
aanmerkelijk vaker in bepaalde tekens dan in andere
tekens, de dierenriemtekens doen er niet even lang
over om te rijzen. Met deze en andere afwijkingen
moet je rekening houden.
• Elementaire rekenfouten komen veel vaker voor dan je
zou willen. Dat kunnen fouten zijn in de astrologische
berekening maar veel vaker gaat het om fouten in de
statistische uitwerking.
• Methodologisch klopt het niet. Een voorbeeld: je
onderzoekt de beweringen van een astroloog die met
de huizen van Regiomontanus werkt maar je gebruikt
in je onderzoek gelijke huizen. Dan kijk je dus niet
naar de oorspronkelijke theorie maar naar een eigen
variant van die theorie.
Als je onderzoek wel goed uitvoert, zijn de resultaten vrijwel
altijd negatief. Met goed uitvoeren bedoel ik hier dat je het
onderzoek conform de gebruikelijke methoden van de huidige
wetenschap uitvoert en uiteraard dat je die methoden ook goed
toepast. Als je dat doet blijkt astrologie bijna altijd te falen.

Niet te bewijzen
Ik geloof niet dat je de astrologische duiding kunt bewijzen in

de wetenschappelijke zin van dat woord. Dat je persoonlijk
overtuigd kan zijn van die astrologie is duidelijk maar dat is
iets anders dan een bewijs.
Voor een wetenschappelijk bewijs verwacht je herhaalbare
resultaten waarvan je aantoont dat er een bepaalde
significantie is. Significantie is een term uit de statistiek en
geeft aan dat de resultaten voldoende duidelijk zijn.
Astrologen hebben vaak geprobeerd tot deze significante
resultaten te komen en er zijn verschillende enthousiaste
publicaties met positieve resultaten. Maar als je die resultaten
bestudeert blijkt dat het enthousiasme groter was dan de
kennis van de statistiek. Statistiek is een lastig gebied en je
kunt het niet toepassen zonder er in geschoold te zijn.
Niet alleen astrologen onderzochten de astrologie. Ook
diverse onderzoekers uit de wetenschappelijke of sceptische
hoek deden dat en ook hier zijn de resultaten in de meeste
gevallen negatief [12]. Een belangrijke uitzondering vormt het
onderzoekswerk van Michel Gauquelin. Maar dit onderzoek
levert resultaten op die niet goed passen in de
horoscoopduiding. Later meer over het werk van Gauquelin.
Dat onderzoek astrologie niet lijkt te onderbouwen, is vooral
frappant omdat de praktijkresultaten van astrologen
overtuigend kunnen zijn. Niet altijd, maar in veel gevallen kun
je niet om die resultaten heen. Hoe kan het dat astrologen
meestal positieve resultaten bereiken in de duiding en meestal
negatieve resultaten in onderzoek?

En tóch werkt het
Genoeg vragen. Deze lijst met vragen kan ik langer maken
maar dat is niet nodig. Ik wil slechts aantonen dat er in de
gebruikelijke toepassing van astrologie een aantal belangrijke
vragen zijn, waarop we niet een bevredigend antwoord weten.
En toch, astrologie kent zo haar problemen maar het werkt
wèl. Als je als astroloog voldoende ervaring hebt, vind je die
problemen misschien vervelend maar je zult vasthouden aan
die astrologie: de resultaten daarvan zijn immers
overduidelijk.
De geschetste problemen geven wel te denken. Als astrologie
werkt, zoals wij denken dat het werkt, is het niet te begrijpen
dat je een verkeerde horoscoop goed kunt duiden. Dan zouden
astrologen niet met zo veel verschillende, en vaak
tegenstrijdige, technieken werken en dan zouden die
technieken altijd zijn gebaseerd op astronomische gegevens.
Bovendien zou je astrologie met onderzoek moeten kunnen
bewijzen.
Hoe komt het dat astrologie werkt, welk 'mechanisme' zit daar
achter? Die vraag is belangrijk, niet alleen vanuit theoretische
interesse maar ook voor de praktijk van de horoscoopduiding.
Als je begrijpt hoe en waarom astrologie werkt, vergroot je
daarmee je inzicht in de duiding en in de horoscoop. En dat
inzicht is essentieel voor een juiste interpretatie.

In het volgende deel beschrijf ik enkele astrologische
benaderingen en ik stel de vraag in hoeverre die benaderingen
een antwoord bieden op de gestelde vragen.

Deel 2 - Astrologische
benaderingen
Astrologie kent vele benaderingen en misschien kunnen we
onze vragen beantwoorden door de juiste invalshoek te kiezen.
Daarbij moet je niet zozeer aan astrologische systemen
denken. Voor de beantwoording van de gestelde vragen maakt
het niet uit of je met vedische of westerse astrologie werkt.
Huizensystemen, hypothetische planeten? Boeiende thema's
maar deze vragen zijn onafhankelijk van astrologische
techniek. Het gaat niet om techniek maar om zienswijze, om
de filosofie van de astrologie.
Ik bekijk de belangrijkste van deze benaderingen en ik
analyseer ze om te zien of ze een antwoord bieden op de door
mij gestelde vragen. Je zult zien dat sommige systemen
proberen een verklaring te geven maar dat niet altijd
waarmaken. Andere systemen geven vooral een visie op de
praktijk van de duiding maar houden zich niet zozeer bezig
met de achtergrond van de astrologie.
Ik kijk naar de volgende benaderingen:
•
•
•
•

Rationele en causale astrologie.
Theosofische en esoterische astrologie.
Psychologische astrologie.
Synchroniciteit.

• Symbolische astrologie.
Mijn overzicht is niet volledig; ik bespreek geen astrologische
scholen maar alleen de belangrijkste globale invalshoeken.
Het gaat me er daarbij niet om of een bepaalde benadering tot
goede duidingsresultaten leidt maar of deze een antwoord kan
geven op onze vragen.

Rationele en causale astrologie
Rationele astrologie zoekt naar wetenschappelijke
verklaringen. Ze gaat ervan uit dat astrologie logisch moet zijn
en dat er bij voorkeur een causaal model is, waarmee je de
werking van de astrologie kunt verklaren. Causaliteit betekent
oorzakelijkheid. Er is een oorzaak, bijvoorbeeld de energie
van een planeet, en die oorzaak heeft een gevolg, de
uitwerking op een mens. Er is dus beïnvloeding: een
astronomische situatie beïnvloedt de mens.
De filosoof en astroloog Albert Kniepf kwam al in 1898 met
een theorie over een dergelijke beïnvloeding. In een zelf
uitgegeven brochure Die psychischen Wirkungen der
Gestirne[13] presenteerde hij magnetisme als grondslag voor de
astrologische correlaties.

Afb. 6 - Albert Kniepf.
Bijna een eeuw later presenteerde Percy Seymour een
vergelijkbare, maar verder uitgewerkte, theorie[14]. Seymour
geeft, net als Kniepf, een verklaring die is gebaseerd op
magnetisme. Hij pretendeert dat hij een mogelijke theoretische
onderbouwing van uitkomsten zoals die van Gauquelin biedt
en zijn argumenten klinken overtuigend. Maar hoewel de titel
van Seymours boek Astrologie wetenschappelijk bewezen is,

gaat het alleen om een theoretische opzet, die je niet met de
gebruikelijke geboorteastrologie kunt verenigen. Seymour
geeft een verband aan met het werk van Gauquelin maar hij
geeft geen verband met het duiden van de horoscoop.
Ondanks de wat suggestieve titel is in dit boek van bewijs
geen sprake. Wel is het een goed onderbouwd betoog dat
bruikbaar kan zijn binnen de wetenschappelijke benadering
van de astrologie.
Er zijn meer verklaringen mogelijk voor een causale vorm van
astrologie. Donald Scott beschrijft een theorie, waarin
elektriciteit de basis vormt voor de samenhang in het heelal[15].
Hans Hamaker wijst op de potentiële mogelijkheden die deze
zienswijze heeft voor astrologie[16]. Hij schrijft dat de theorie
van Scott een grondslag kan zijn voor een fysiek
verklaringsmodel van de astrologie:
Het komt tegemoet aan de vraag naar een mechanisme dat
verantwoordelijk zou kunnen zijn voor een inwerking van
buitenaardse krachten op leven en de psyche.
Maar Hamaker voegt toe :
We mogen dit overigens niet verwarren met een
verklaringsmodel voor de astrologie. Het verklaart de inhoud
van de astrologische principes evenmin als de
neurowetenschappen de inhoud van gedachten verklaren - of
zelfs het feit dat die bestaan.
Deze nuancering is zeer terecht en volgens mij zelfs
essentieel. De zienswijze van Scott biedt een mogelijke

verklaring voor een samenhang tussen kosmos en mens, maar
Scott biedt geen verklaring voor de horoscoopduiding, noch
voor de door ons gestelde vragen.
De beïnvloedingstheorie heeft als voordeel dat ze vrij simpel
is. Bovendien kennen we al enkele voorbeelden van
beïnvloeding; met name de invloed van zon en maan op de
getijden. Als je uitgaat van beïnvloeding, moet je je afvragen
hoe die tot stand komt. Je kunt denken aan straling,
zwaartekracht of bijvoorbeeld magnetisme. Maar de effecten
van planeten zijn in al deze gevallen zo klein dat ze
nauwelijks merkbaar zijn. Alleen de maan heeft een redelijke
invloed. Je zou ook verschil verwachten naar gelang de
grootte van een planeet, zeker als je zwaartekracht als
beïnvloedende factor gebruikt. Maar in de astrologie speelt de
grootte van een planeet niet mee. Bovendien wordt het lastig,
als je de werking van dierenriemtekens of huizen met straling,
of een ander beïnvloedend medium, wilt verklaren. Planeten
hebben substantie maar dat geldt niet voor tekens, huizen of
aspecten. Beïnvloeding lijkt niet zo'n goede verklaring voor
astrologie. Sinds enkele decennia is de beïnvloeding als
verklaringsmodel op zijn retour; astrologen lijken over te gaan
naar symbolische verbanden en naar synchroniciteit als
achterliggende theorie van de astrologie.
Je hebt al gezien dat o.a. Percy Seymour een poging deed om
astrologie te verklaren met magnetische beïnvloeding[17]. Dat
levert een gedegen onderbouwde theorie op maar het resultaat
daarvan is niet in staat een horoscoopduiding te verklaren. Het
gaat om beïnvloedingen, die een geringe effectiviteit van een

beperkt deel van de astrologische technieken zouden kunnen
verklaren, maar niet meer dan dat. Op de praktijk van de
horoscoopduiding is dit niet van toepassing.
Je kunt beïnvloeding niet uitsluiten, je ziet er immers
voorbeelden van. Maar als verklaringsmodel voor de
astrologische praktijk is de theorie van de beïnvloeding
onvoldoende.

Michel Gauquelin
Er is veel werk verricht om astrologie van een rationele
grondslag te voorzien. Tot op zekere hoogte is dat gelukt. Het
werk van de Franse statisticus Michel Gauquelin[18] was de
belangrijkste ondersteuning voor een rationele invalshoek van
de astrologie. Ik besprak eerder de kritische analyses die
Geoffrey Dean[19] over astrologie maakte.
Het onderzoekswerk van Michel Gauquelin is vrijwel de enige
positieve uitzondering in deze uitgebreide kritiek. Gauquelin
ontdekte dat bepaalde planeten zich bij prominente
vertegenwoordigers van specifieke beroepsgroepen bevonden
op posities in de vallende huizen. De planeten waren redelijk
standaard: o.a. Mars voor militairen en Saturnus voor
geleerden, maar de gevonden posities waren dat niet. De
meeste astrologen verwachten Mars bij een militair eerder in
bijvoorbeeld het tiende huis dan in het twaalfde. Maar goed,
het was een positief resultaat.

Afb. 7 - Michel Gauquelin.
Vervelender dan de merkwaardige posities in de huizen was
dat de afwijkingen vrij klein waren, nauwelijks meer dan 20%.
[20]
Dat lijkt te weinig om in de duiding van belang te zijn. Dat
ze toch significant waren kwam, doordat Gauquelin grote
aantallen horoscopen gebruikte. Statistisch was er weinig
twijfel. Je zou kunnen zeggen dat de resultaten van Gauquelin
wel significant waren maar voor de duiding niet relevant.
Maar de resultaten geven duidelijk aan dat het kortzichtig is
astrologie zonder meer te verwerpen. Ze maken duidelijk dat

er een verband is tussen kosmos en mens.

Geen antwoorden
Rationele of causale theorieën leiden niet tot antwoorden op
onze vragen. Sterker, ze maken de problematiek alleen maar
groter. Als er een rationele werking is achter de astrologie,
kun je niet met tegenstrijdige technieken werken. Causaliteit
kun je nog een beetje begrijpen als het om planeten gaat maar
voor veel astrologische technieken is causaliteit ondenkbaar.
Verkeerde tijden zouden tot verkeerde duidingen leiden en
astrologie zou eenvoudig wetenschappelijk aan te tonen
moeten zijn. Dat alles is niet het geval. Rationele astrologie is
een boeiend onderwerp, als je wetenschappelijk met astrologie
aan de slag wil, maar als je wilt begrijpen waarom je een
horoscoop kunt duiden, heb je er niet zoveel aan.

Theosofische en esoterische astrologie
"... inderdaad kán de astrologie niet begrepen worden in haar
afkomst, haar redelijkheid en haar ware wezen, dan op de
grondslag van de wáre theosofie".
Aldus A.E. Thierens[21], de grondlegger van de Nederlandse
astrologie. Thierens was theosoof, evenals vrijwel alle
astrologen uit zijn tijd. De theosofie was de leer van Helena
Petrovna Blavatsky.

Afb. 8 - H.P. Blavatsky.
In de 19e eeuw werd deze opvatting populair en dat luidde
ook een herwaardering van de astrologie in. Ik moet de
theosofie een beetje onrecht aandoen, door er zo kort op in te
gaan. Het is een uitgebreid en ingewikkeld systeem van
leerstellingen. Haar betekenis voor de astrologie is niet

eenvoudig samen te vatten en toch doe ik een poging met een
tweede citaat van Thierens:
"Denken wij ons een mens, geboren op de aarde. In zich zelf
heeft hij de wet van de twaalf, en volgens die wet tracht hij
zich te openbaren. Maar de kiem van zijn fysiek bestaan - in
theosofische werken door mevrouw A. Besant het eerst
genoemd 'permanent atoom' - bezit zekere eigenschappen.
Juist zoals wij aannamen, dat de Zonnelogos zekere affiniteit
bezit tot een bepaalde omgeving, juist zó bezit het menselijk
Ego een affiniteit tot een bepaalde omgeving en wordt zijn
permanent atoom magnetisch getrokken tot een punt op Aarde
waar de latente eigenschappen, die daarin liggen, tot
werkelijkheid kunnen komen, zich kunnen uiten, opgewekt
door de krachten der omgeving. Vandaar de incarnatie van
een mens op een plaats op zijn planeet en op een tijdstip,
waarop aldaar de twaalfvoudige levenscyclus in 'aanleg'
vervuld wordt tot 'werkelijkheid' door de krachten van buiten,
die beantwoorden aan zijn aanleg binnen. De levenscyclus,
die aldaar door een Ego aanvaard wordt, heet zijn horoscoop
en is in de letterlijke zin de vervulling van zijn begeerte naar
deze incarnatie ..."[22].
De theosofie koppelt reïncarnatie en karma aan astrologie en
rubriceert veel astrologische begrippen onder theosofische
termen. Volgens Thierens zijn Weegschaal en Schorpioen
'boeddhisch', Waterman en Vissen 'astraal', en zo verder voor
de overige tekens[23]. Dergelijke rubriceringen vind je veel in
de theosofische astrologie. Daarnaast zie je ook in esoterische
stromingen soms causaliteit terugkomen. In het vorige citaat

spreekt Thierens over 'krachten' en hij beschrijft een causaal
verband, waarbij hij zelfs magnetisme noemt.

Afb. 9 - A.E. Thierens.
Theosofische astrologen lijken astrologie en theosofie op twee
manieren te koppelen:
• Ze leggen een verband tussen reïncarnatie en de
horoscoop. Een ego incarneert als mens en kiest de
juiste tijd en plaats - dus de juiste horoscoop.
• Ze rubriceren astrologische begrippen onder
theosofische begrippen.
De opvattingen van theosofen over reïncarnatie vind je ook
vaak terug bij andere esoterische vormen van astrologie.

Sommige astrologen hebben er zelfs specifieke
duidingstechnieken voor ontwikkeld[24]. Reïncarnatie kan een
basis vormen voor een theorie over astrologie. En het is goed
mogelijk dat je astrologie kunt gebruiken om reïncarnatie
beter te begrijpen. Maar daarmee geef je nog geen antwoord
op onze vragen. Theosofische astrologie kan haar waarde
hebben maar de problemen, die ik hiervoor schetste, los je er
niet mee op. Als astrologie werkt via reïncarnatie of andere
esoterische begrippen, blijf je met de standaardvragen zitten
over de verschillen in technieken, de verkeerde geboortetijden
en de ontbrekende onderzoeksresultaten.
Natuurlijk zijn er meerdere vormen van esoterische astrologie.
Naast de theosofen kennen we esoterische groepen zoals de
'Rozenkruisers' en de voormalige 'Golden Dawn' die in meer
of mindere mate actief zijn - of waren - met astrologie. Maar
de verschillende vormen van esoterische astrologie zijn wel
vaak theosofisch of lijken daar veel op.
Misschien is het wel vreemd dat ik nadrukkelijk over
esoterische astrologie spreek. Is astrologie niet zonder meer
esoterisch? Als je datgene, wat de ratio niet meer kan
bevatten, wat buiten de gangbare kennis ligt, esoterisch noemt,
dan hoort astrologie zeker tot de esoterie. Niet iedereen is
gelukkig met die benaming, wellicht door de associatie met
esoterische groeperingen die soms wat dogmatisch
overkomen. Op zich is dat alleen een kwestie van
terminologie.
Astrologie verklaar je niet met je verstand alleen. Of je dat

esoterisch, spiritueel, hermetisch of occult wilt noemen vind
ik niet van belang.

Geen verklaring
Theosofie of esoterie kan je een heel andere kijk op de wereld
bieden. Maar in esoterische astrologie vind je niet de
antwoorden op onze vragen. Er zijn koppelingen tussen
esoterische begrippen en astrologische elementen en met
theorieën over reïncarnatie geef je extra betekenis aan de
horoscoop. Esoterie is een breed begrip en ik kan niet
uitsluiten dat hier in potentie een verklaring voor onze vragen
ligt. Maar de klassiek-theosofische vorm van esoterische
astrologie biedt voornamelijk een aanvullende terminologie en
geen inhoudelijk antwoord op onze vragen.

Psychologische astrologie
Als astroloog kun je je voordeel ermee doen door iets van
psychologie af te weten. De psychologie geeft de astrologie
een kader waarop je een groot deel van de duiding kunt
baseren. De belangstelling van astrologen in psychologie
kreeg vooral een impuls, toen bleek dat de psycholoog Carl
Gustav Jung onderzoek naar astrologie had gedaan en
duidelijk maakte dat hij astrologie serieus nam[25]. Astrologen
waren onder de indruk van de opvattingen van Jung. Dat ging
zelfs zo ver dat psychologische astrologie op dit moment
meestal synoniem is met Jungiaanse astrologie.

Afb. 10 - Carl Gustav Jung.
Zo'n focus op slechts één psycholoog is natuurlijk beperkt,
maar Jung geeft wel een benadering die goed bij de astrologie
past. Daarbij gaat het niet alleen om zijn psychologische
theorieën; Jung toonde ook grote interesse in occulte of - zo je
wilt - esoterische onderwerpen als alchemie[26] en I Tjing[27].
Dat maakt hem voor veel astrologen extra interessant. De
consensus binnen de astrologie is overweldigend:
psychologische astrologie gaat eigenlijk altijd over Jung.

De hedendaagse psychologie neemt Jung helaas minder
serieus. Luis A. Cordón schrijft:
"Net als Freud heeft Jung grote invloed gehad op literaire
kritiek en populaire cultuur, maar is zijn reputatie in de
psychologie gestaag afgenomen om dezelfde redenen: zijn
ideeën, hoewel interessant, zijn niet echt wetenschappelijk
omdat ze meestal niet te testen zijn"[28].
Eenzelfde geluid vind je in Elsevier's dictionary of
psychological theories:
"Misschien wordt Jung's analytische psychologie door veel
psychologen afgewezen omdat zijn theorieën zijn gebaseerd
op psychoanalytische en klinische bevindingen (inclusief
mythische en historische bronnen) en niet op experimenteel
onderzoek. Wellicht dat de Jungiaanse theorie enkele van haar
hypotheses experimenteel moet testen om meer acceptabel te
zijn voor de wetenschappelijke psychologie"[29].
Jung zit in dezelfde situatie als de astrologie: niet testbaar, dus
niet wetenschappelijk. Dat is jammer als je hoopte dat
astrologie via Jung enige wetenschappelijke status zou
krijgen: dat zal niet gebeuren. Maar op een andere manier is
Jung wel nuttig voor de astrologie.
In de Nederlandse astrologie is Jung vooral bekend geworden
door het werk van Karen Hamaker. Haar boek Psyche en
Astrologisch Symbool[30] was het eerste boek over Jungiaanse
astrologie dat in Nederland verscheen.

Afb. 11 - Karen M. Hamaker-Zondag.
Hamaker koppelt termen van Jung aan delen van de
horoscoop, bijvoorbeeld het persoonlijk onbewuste aan het
achtste huis. Ze legt grote nadruk op elementen en kruizen[31],
waarbij ze vuur aan de intuïtieve functie, aarde aan de
gewaarwordingsfunctie, lucht aan de denkfunctie en water aan
de gevoelsfunctie koppelt. De manier waarop Hamaker
Jungiaanse opvattingen in de astrologie integreerde bleek erg
succesvol. Met deze begrippen bleek de horoscoopduiding een
diepere laag te krijgen. Bovendien kwam het accent van
astrologie hierdoor meer op persoonlijke duiding te liggen en
minder op voorspellen.
Er zijn andere astrologen die ook een verband hebben gelegd
tussen de opvattingen van Jung en de astrologie. Maggie

Hyde[32] geeft daarvan een overzicht, waaruit duidelijk wordt
dat de verschillende Jungiaanse astrologen onderling nog
behoorlijk van mening verschillen. Dat is niet verwonderlijk,
Jung heeft zijn ideeën niet opgeschreven met de horoscoop in
gedachten, een koppeling tussen Jungiaanse begrippen en de
horoscoop is subjectief. Maar goed, dat geldt voor alle
astrologische opvattingen. Er zijn verschillen in interpretatie
maar wel is gebleken dat de opvattingen van Jung op een
vruchtbare manier zijn te combineren met de astrologie. Ik
denk dat zijn ideeën een verrijking van de duiding betekenen,
vooral doordat ze een beter begrip mogelijk maken van de
symbolische betekenissen in de horoscoop.

Geen verklaring
Maar Jungiaanse astrologie leert ons niet waarom astrologie
werkt. De psychologische (Jungiaanse) astrologie zit wat dat
betreft in dezelfde positie als de esoterische (theosofische)
astrologie. Er is een koppeling tussen twee disciplines, het
gaat echter vooral om een categorisering. Die categorisering is
verhelderend en kan enorm helpen bij de duiding, maar we
weten nog niet hoe het kàn dat astrologie werkt, we hebben
nog geen antwoord op onze vragen.
Er is wel een andere verklaring van Jung voor een deel van
onze vragen. Die verklaring is zo belangrijk dat ik er een
aparte paragraaf aan wijd.

Synchroniciteit
De al genoemde Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung
introduceerde het begrip synchroniciteit. Jung is in
astrologische kringen erg populair en dat geldt ook voor
synchroniciteit als verklaring voor astrologie. Je zou dit als
een onderdeel kunnen zien van de hiervoor besproken
psychologische astrologie. Maar synchroniciteit richt zich zo
nadrukkelijk op het verklaren van onder meer astrologie, dat
een aparte behandeling nodig is. In zijn boek Synchroniciteit.
Een acausaal, verbindend beginsel, omschrijft Jung
synchroniciteit als volgt:
"...coïncidentie in de tijd van twee of meer niet causaal op
elkaar betrokken gebeurtenissen die geestelijk van gelijke of
verwante waarde zijn"[33].
Jung constateert dat er een samenhang is tussen
gebeurtenissen zonder dat er een oorzaak voor die samenhang
is te vinden. Hij licht dat toe met veel voorbeelden en daarbij
noemt hij ook astrologie en onder andere de I Tjing. Maar
Jung probeert niet synchroniciteit te verklaren. Hij stelt alleen
vast dat er synchroniciteit is en daarmee geeft hij een naam
aan een samenhang die we onder andere in astrologie zien.
Synchroniciteit is een belangrijk begrip. Het maakt onder
meer duidelijk dat een rationele, materialistische verklaring
van de werkelijkheid, ontoereikend is. En je kunt het zien als
een mogelijke ondersteuning van de astrologie, Jung zelf zag
die ondersteuning van de astrologie in ieder geval wel. Maar

Jung beschrijft het fenomeen, constateert dat er acausale
samenhangen zijn en geeft die een naam, een verklaring voor
astrologie biedt dat niet. Hans ten Dam zegt over
synchroniciteit:
"Het begrip verklaart niets, is alleen een etiket voor het feit
dat er betekenisvolle coïncidenties kunnen optreden tussen
uiterlijke gebeurtenissen en innerlijke gebeurtenissen"[34].
Ten Dam geeft meer kritiek op synchroniciteit en die deel ik
niet in alle opzichten, maar hij heeft gelijk dat synchroniciteit
vooral een etiket is. Het benoemt opvallende samenhangen
maar verklaart ze niet. Je moet daar wel aan toevoegen dat
Jung ook geen poging heeft gedaan een verklaring te geven
voor deze samenhangen.
Het is erg belangrijk dat Jung het begrip synchroniciteit heeft
geïntroduceerd. Je geeft met synchroniciteit expliciet aan dat
er verbanden zijn die je niet rationeel of causaal kunt
verklaren. Daarmee komt Jung dicht bij hermetische
opvattingen die aangeven dat alles met alles verbonden is. Dat
is óók van belang als je niet weet hoe het werkt.

Een eerste poging tot verklaring
Jung positioneerde synchroniciteit nadrukkelijk als onder
meer een verklaring voor astrologie. Ik denk dat die koppeling
astrologie-synchroniciteit terecht is. Het is een alternatief voor
het rationeel-causale model, synchroniciteit zou ons iets
kunnen zeggen over tegenstrijdige technieken, je kunt wellicht

denken aan een synchroniciteit tussen gekozen techniek en
duiding. Maar daarmee ga ik verder dan Jung zelf deed.
Synchroniciteit biedt een begin. Of het onze vragen oplost? Ik
denk dat het ertoe kan bijdragen maar dan moet je het begrip
wel verder invullen. Het belangrijkste probleem blijft de
etiket-functie van synchroniciteit. Je kunt het niet gebruiken
als verklaring maar alleen als categorisering.

Symbolische astrologie
Als je de planeten niet causaal wilt zien, kun je ze opvatten als
symbolen. Die symbolen representeren wat er op aarde
gebeurt maar ze veroorzaken die gebeurtenissen niet. Deze
opvatting vind je in de astrologie vooral terug na de Tweede
Wereldoorlog. Wilhelm Knappich beschrijft in 1948 een vorm
van symbolische astrologie[35]. Hij meent dat een exactwetenschappelijke astrologie niet werkt, maar maakt ook
bezwaar tegen occulte of semi-religieuze invalshoeken[36].
Voor Knappich is de duiding een kunst die werkt met
symbolen. Een symbool bestaat volgens hem uit twee delen:
de intellectuele inhoud en de gevoelsmatige beleving[37]. Met
de intellectuele inhoud beschrijf je het symbool maar in de
duiding gaat het om de gevoelsmatige beleving.

Afb. 12 - Wilhelm Knappich.
Als je uitgaat van symbolische astrologie kun je een redelijk
groot deel van de duiding verklaren. Symbolen kun je op veel
manieren interpreteren, daarmee is het verschil in
duidingstechnieken wellicht te begrijpen. Als symbolisch
astroloog zie je nadrukkelijk af van causale astrologie. Er zijn
geen invloeden maar er is een organisch geheel dat al het
zijnde - of in ieder geval het zonnestelsel - omvat. Het is een
opvatting waar ik achter sta. Ik zie de symbolische astrologie
als een goede ontwikkeling en heb daarover eerder
gepubliceerd[38]. Maar symbolische astrologie is niet
voldoende. Je kunt symbolen duiden; daar ben ik van
overtuigd. Maar waarom kan dat? Waarop zijn die symbolen
gebaseerd? Misschien op de mythologie maar wat moet je dan
met moderne technieken? En hoe verklaar je verkeerde

geboortetijden die toch tot goede duidingen leiden? En falende
onderzoeksresultaten?
Er moet iets meer zijn, maar dat is iets waar met name
bekende symbolische astrologen bang voor zijn. Knappich
komt met een hele waslijst aan technieken waarvan de
astrologie volgens hem 'gezuiverd' moet worden[39]. Daar
vallen onder meer alle onderverdelingen van de
dierenriemtekens onder: voor Knappich geen decanen, termen
of dodecatemoria. Hij maakt niet duidelijk waarom je wel een
verdeling van de ecliptica in twaalf tekens mag maken maar
die tekens niet mag onderverdelen. Beide verdelingen hebben
geen astronomische grondslag; daar kan het niet aan liggen.
Ook de lots moeten volgens Knappich vervallen, evenals de
Regel van Hermes, de symbolische directies en nog veel meer.

Afb. 13 - Thomas Ring.

Een andere bekende symbolisch astroloog is Thomas Ring.
Net als Knappich is ook Ring tegenstander van het occulte in
de astrologie. Hij schrijft:
"Van astrologie kan in het algemeen alleen dan sprake zijn,
als zij van een meetbare kosmische toestand uitgaat; alleen
dit onderscheidt haar van vormen van mantiek, waarvan een
variant, de Astromantiek, sterrensymbolen willekeurig
plaatst"[40].
Elders schrijft Ring:
"Volgens de traditie is de duiding hoofdzakelijk divinatorisch
(met een zienersblik, bij ingeving juist radend). Maar de
astrologische adviseur is geen Pythia. Het is net zo als in
geneeskunde en psychotherapie: Inclusief de daarbij nodige
intuïtie gaat het om een wetenschappelijk gefundeerde
kunst"[41].
Zowel Knappich als Ring vinden dat je uit moet gaan van
werkelijke kosmische standen. Ze accepteren de symboliek en
de acausaliteit maar ze willen wel een rationeel
wetenschappelijk model voor de astrologie.

Een deelverklaring
Ik denk dat je met symbolische astrologie kunt verklaren dat
er verschillende en tegenstrijdige technieken zijn, maar je
blijft nog steeds met drie problemen zitten:

• Verkeerde tijden die leiden tot goede duidingen.
• Elementen in de astrologie die geen astronomische
grondslag hebben.
• Onderzoeksresultaten die astrologie maar niet willen
bevestigen.
Knappich herkent het tweede punt en wil de astrologie
zuiveren van elementen die hiermee in strijd lijken te zijn,
maar hij gaat vrij willekeurig te werk. Waarom bijvoorbeeld
wel de decanen afschaffen en niet de tekens? Afgezien
daarvan denk ik dat je astrologie niet kunt 'zuiveren' en dat je
dat zelfs niet moet willen. Astrologen hebben resultaten met
meerdere technieken, je kunt uit de beschikbare technieken
een keus maken en dus ook technieken weglaten. Maar die
keus is persoonlijk. Criteria, om een dergelijke keuze voor de
astrologie als geheel te maken, zijn er niet.

Welke vragen resteren?
Ik schetste verschillende invalshoeken binnen de astrologie,
maar geen van deze benaderingen beantwoordt al onze vragen.
Die invalshoeken zijn vaak nuttig als je een horoscoop beter
wilt leren duiden, ze zeggen echter weinig over de
achtergrond van de astrologie. Symbolische astrologie lijkt
een serieuze poging te doen, als het gaat om enkele technische
verschillen. Maar symbolische astrologen houden vast aan een
astronomische werkelijkheid en we zagen al dat - als ze dat
consequent doen, zoals Wilhelm Knappich - er heel veel
geschrapt zou moeten worden in de astrologie. Het gaat dan

óók om technieken die in de duiding goede resultaten
opleveren. Symbolische astrologie biedt een goede aanzet
maar geeft nog niet een afdoende antwoord. Ook
synchroniciteit kan ons helpen. Net als symbolische astrologie
koppelt synchroniciteit astrologie los van causaliteit. Maar een
volledig antwoord biedt dat niet. We zullen verder moeten
zoeken. Met een analyse van de hedendaagse astrologie
hebben we enig zicht gekregen, maar we moeten duidelijker
antwoorden vinden. Daarvoor wil ik terug in de tijd. Als we de
kern van de astrologie willen begrijpen moeten we naar het
begin.

Deel 3 - De bronnen van de
astrologie
Als je astrologie wilt begrijpen, is het goed om iets over haar
oorsprong te weten. Astrologie is al vele duizenden jaren oud
en daar zijn we als astrologen best trots op. Vormen van
astrologie kom je in de oudheid vooral tegen in Mesopotamië:
het huidige Irak en omgeving. Hoe zag de astrologie er in die
beginperiode uit?
Vaak hoor je de opvatting dat astrologen in Mesopotamië al
proefondervindelijk de astrologische technieken leerden. Als
ze zagen dat iemand was geboren met Mars op de horizon, en
dat die persoon later een krijgshaftig strijder werd, dan was
Mars te koppelen aan strijd. Evenzo konden succesvolle
heersers Jupiter hoog aan de hemel hebben staan. Het vergt
niet veel fantasie dit scenario uit te breiden.
Maar zo is het niet gegaan.
Sommige vormen van astrologie zijn inderdaad al zeer oud.
En we weten dat de Sumeriërs al de standen aan de hemel
bestudeerden, hoewel ze deze standen nog maar weinig
gebruikten voor voorspellingen[42]. Na de Sumeriërs leefden in
Mesopotamië onder anderen de Akkadiërs, Babyloniërs en
Assyriërs, en al deze volkeren bestudeerden de sterren en de
planeten. Voor het gemak vat ik al deze volkeren hierna
samen met de term Babyloniërs.

Afb. 14 - Ziggurath.
De Babyloniërs deden veel waarnemingen vanaf hun
Zigguraths of tempeltorens. Voor hen was er geen verschil
tussen astronomie en astrologie, ze bestudeerden de
hemellichamen en deden op grond daarvan voorspellingen.
Maar ze namen de hemelstanden niet alleen waar; ze slaagden
er ook in de bewegingen van de zon, maan en planeten vrij
nauwkeurig te berekenen. Van hun waarnemingen en van hun
voorspellingen maakten ze uitgebreide verslagen op
kleischrifttabletten. Archeologen hebben veel van die tabletten
teruggevonden en daardoor hebben we een goed beeld van wat
de Babyloniërs wisten van astrologie en astronomie en ook
hoe ze die kennis toepasten in duidingen. Als je de teksten van
de Babyloniërs bestudeert, blijkt al snel dat de manier waarop
zij astrologie gebruikten niet lijkt op onze horoscoopduiding.
De astrologische techniek is anders en de duidingen uit die tijd
hebben niets gemeen met wat een hedendaags astroloog doet.
Aanvankelijk gebruikten de Babyloniërs zelfs geen
horoscopen, die ontstonden pas na de tijd van Alexander de

Grote (365-323 v.C.). We kennen slechts één uitzondering,
een horoscoop die van 80 jaar eerder is. De Babylonische
horoscopen waarover wij wel beschikken vertonen vrijwel
geen overeenkomsten met horoscopen zoals wij die
momenteel gebruiken.
De Babyloniërs hebben de grondslag van de astrologie gelegd
maar het beeld dat de huidige manier van horoscoopduiding is
ontstaan in Babylonië is onjuist. Wat voor astrologie
beoefenden de Babyloniërs dan wel?

Voortekenen of omina bij de
Babyloniërs
Voor de meeste astrologen komt astrologie neer op
horoscopie. Als astroloog duid je horoscopen, je gebruikt
enkele progressieve technieken en misschien werk je met
uurhoeken. Deze technieken vallen onder de horoscopie. Maar
astrologie is veel breder dan alleen horoscopie, dat blijkt al uit
haar geschiedenis: de Babyloniërs hielden zich nauwelijks
bezig met horoscopie. De oudste horoscoop die wij van hen
kennen werd pas enkele eeuwen voor het begin van onze
jaartelling berekend. Andere vormen van astrologie pasten de
Babyloniërs echter al duizenden jaren eerder toe.
De oudste vorm van astrologie bestond uit omen-duiding. Een
omen is een gebeurtenis, waaraan een duider een bijzondere
betekenis toekent. Vrijwel alle volkeren uit de tijd van de
Babyloniërs geloofden in voortekenen of omina. Ze zagen

allerlei gebeurtenissen als een teken van de goden en zo'n
teken kon je proberen te begrijpen. Een omen is niet alleen
astrologisch, je kunt bijvoorbeeld ook de vlucht van vogels
duiden of het uiterlijk van de lever van een geslacht dier.
De astronomische standen vormden een specifieke en
belangrijke categorie van omina. Dat kon bijvoorbeeld om een
planeet gaan die bij een bepaalde ster stond. Zo'n stand
duidden de Babylonische astrologen op zichzelf, ze keken niet
naar een samenhangend geheel van standen. Ook
hemelverschijnselen, die niet echt astronomisch zijn, vind je
in de Babyloniche duidingen terug, bijvoorbeeld of er een halo
(een ring van licht) was te zien rond de maan.

Afb. 15 - De Babylonische god Marduk.

De Babyloniërs maakten in hun omen-duiding gebruik van
een uitgebreide mythologie. De astrologen en priesters van
toen noemden de planeten naar goden en de planeten kregen
de kenmerken van die goden. Nog steeds gebruiken wij deze
kenmerken in onze astrologie; hoe de mensen destijds deze
goden zagen, bepaalt mede hoe wij de planeten zien.
De Babyloniërs gebruikten veel omina, de standen aan de
hemel maar ook de andere genoemde varianten. De
ingewandenduiding was erg populair; destijds klaagde een
Babyloniër dat er nauwelijks genoeg lammeren waren voor de
voorspellers[43]. Maar de Babyloniërs waren vooral het volk
dat uitgebreid verslag legde van omina die aan de hemel
werden waargenomen. En omdat een deel van deze
beschrijvingen zijn teruggevonden, weten wij hoe die omenduidingen werden verwoord.

Afb. 16 - Een kleitablet met omina van Venus.
De Babyloniërs verzamelden veel van hun duidingen in een
reeks met de naam Enuma Anu Enlil. De titel verwijst naar de
goden Anu en Enlil en betekent zoveel als 'In de dagen van

Anu en Enlil'. De Enuma Anu Enlil bestaat uit zo'n 70
kleischrifttabletten met in totaal ongeveer 7000 omina. De
eerste van deze omina zijn geschreven omstreeks 1400 v.C.
De Enuma Anu Enlil is te verdelen in verschillende groepen[44]
• Tabletten 1 tot en met 13 gaan over de Maan en haar
schijngestalten.
• Tablet 14 gaat over de berekening van de positie van
de Maan.
• Tabletten 15 tot en met 22 behandelen
maansverduisteringen.
• Tabletten 23 tot en met 29 gaan over de Zon en hoe
deze eruitziet.
• Tabletten 30 tot en met 39 beschrijven
zonsverduisteringen.
• Tabletten 40 tot en met 49 behandelen het weer en
aardbevingen.
• Tabletten 50 tot en met 70 gaan over sterren en
planeten.
Omenteksten lijken niet op horoscoopduidingen. Kijk maar
eens naar de volgende voorbeelden van omina over de Zon.
Als de zonsopkomst aan de linkerkant besprenkeld lijkt met
bloed: het land zal worden geplunderd, de koning zal
onbeschaamd handelen[45].
Als de maan en de zon naar elkaar kijken: de koning van het
land zal wijzer worden[46].

Als in Addaru de zon 's morgens is omringd door een halo: er
zal een overstroming zijn die libellen met zich meebrengt[47].
(Addaru is een maand).
Als daarbij een wolkenbank voor de zon ligt: de regering van
de koning en (die) van zijn zonen zal tot een eind komen, een
groot land zal naar een klein land gaan om zich te voorzien
van voedsel[48]. ('Daarbij' verwijst naar de halo in het vorige
omen).
Als er wolkenbanken liggen aan de zijde van de zon: er zal
overvloedige regenval zijn in het land, de gewassen in het
land zullen gedijen, het land zal uitbreiden[49].
Dit zijn geen duidingen die je van een hedendaagse astroloog
zou verwachten. Het valt op dat het voor de Babyloniërs niet
veel uitmaakte of een hemelverschijnsel een planeet of ster
was of een wolk of halo. Zij gebruikten meteorologie en
astronomie door elkaar. De duidingen zijn erg specifiek en
gaan vooral over de natie als geheel en over de koning. Pas in
de Perzische periode gebruikten de Babylonische astrologen
omina aan de hemel in duidingen voor gewone individuen[50].
In onze ogen zijn deze duidingen fatalistisch, maar wij zijn
gekleurd door onze opvattingen; deze omina komen uit een
andere tijd en een andere cultuur dan de onze. Wij weten niet
hoe de Babyloniërs met deze teksten omgingen. Destijds was
er geen scheiding tussen wetenschap, religie en magie en zo'n
situatie kunnen wij ons niet meer voorstellen.
Naast een mythologische achtergrond leverden de Babyloniërs

ook een astronomisch raamwerk, waarmee het mogelijk was
planeetstanden te berekenen[51]. Een ongelooflijk knappe
prestatie. Veel van deze berekeningen waren gebaseerd op
cycli; bepaalde standen herhaalden zich met een zekere
regelmaat. Die regelmaat geeft je het gevoel, dat het
zonnestelsel een samenhangend geheel is met een diepere
betekenis. Een gedachte die we zowel bij Griekse filosofen
tegenkomen als bij de Egyptenaren, waar het jaarlijkse rijzen
van de Nijl leek te worden bepaald door de eerste
zichtbaarheid van Sirius.

Babylonische horoscopen
Uit de Babylonische tijd zijn veel spijkerschrifttabletten met
astronomische teksten en met duidingen van omina bewaard
gebleven. In het beschikbare materiaal vind je ook enkele
horoscopen. In 1952 publiceerde de historicus Abraham Sachs
een eerste set[52] en in 1998 volgde Francesca Rochberg met
een uitgebreidere versie[53]. In totaal gaat het om 28
horoscopen, de oudste dateert van 410 v.C. en de jongste is
van 69 v.C. We beschikken over meer dan 1800 tabletten met
astronomische teksten uit dezelfde periode[54], daarmee
vergeleken is 28 horoscopen niet veel. Belangrijker dan de
hoeveelheid horoscopen is evenwel de inhoud. Hoe duidden
de Babylonische astrologen een horoscoop? Laten we één van
die horoscopen bekijken, deze staat op een kleitablet dat aan
twee kanten is beschreven.

De voorkant van het tablet:
Tebētu de 24e, in het laatste deel van de nacht van de 25e,
jaar 13 van Darius, werd het kind geboren.Kislīmu, rond de
15e, de eerste zichtbaarheid van Mercurius in het oosten
achter (ten oosten van) Tweelingen.
Tebētu: het (winter) solstitium was op de 9e van Tebētu, <de
laatste zichtbaarheid van de Maan (in deze maand)> was op
de 26e.
Šabatu: Šabatu, dikke wolken, rond de 2e, de laatste
zichtbaarheid van Mercurius in het oosten in Steenbok.
De 14e van Šabatu, Venus' laatste zichtbaarheid in het oosten
voor (ten westen) van Waterman. (Het jaar had) een
tussengevoegde Addaru.
En de achterkant:
Tašrītu de 22e, Jupiter's (2e) stationaire punt in Waterman.
Rond de 2e van Addaru, (Jupiter's) laatste zichtbaarheid in
Vissen.
Du'ūzu de 30e, Saturnus eerste zichtbaarheid in Kreeft, (het
was) hoog en bleek; rond de 26e, (de ideale) eerste
zichtbaarheid.
De 7e van Kislimu, eerste stationaire punt; Tebētu de 17e,
oppositie.
(Het jaar had) een tussengevoegde maand Addaru.
Deze horoscoop is de oudste horoscoop die wij kennen en is
opgesteld voor een geboorte in de nacht van 12 op 13 januari
410 v.C.[55] De tekst lijkt in vrijwel niets op een moderne

horoscoop. Alle astronomische standen zijn berekend voor
andere tijden dan het geboortemoment. Het gaat om
gebeurtenissen die meestal binnen enkele maanden voor de
geboorte vallen. Het wintersolstitium, de eerste zichtbaarheid
van Mercurius en Saturnus (dit heet ook wel de heliakische
opkomst), de laatste zichtbaarheid van Jupiter (heliakische
ondergang). De eerste zichtbaarheid van de Maan, hierbij gaat
het om de eerste zichtbaarheid na nieuwe Maan. Dat zijn
technieken die je waarschijnlijk nooit gebruikt. Wat je wel
herkent, zijn de planeten en de tekens. Maar de oppositie is
niet het aspect dat je zou verwachten. De Babylonische
oppositie betekent dat de planeet opkomt tijdens
zonsondergang[56]. Naast de astronomische gegevens zie je
enkele meteorologische waarnemingen.
Dit is duidelijk geen hedendaagse horoscooptekst. De tekst
doet veel aan de omen teksten denken maar is wel
uitgebreider. Het lijkt of de Babylonische astrologen meerdere
omina combineren.

Siderisch
De Babyloniërs gebruikten voor hun horoscopen een
siderische zodiak. Rochberg gebruikt voor 410 v.C. een
correctie van 8,73 graad[57] ten opzichte van het lentepunt.

Heliakische opkomst of ondergang
In deze horoscoop las je over de heliakische ondergang van

Jupiter. Een heliakische ondergang is het moment, waarop een
planeet voor het laatst is te zien tijdens zonsondergang. De
volgende dag is die planeet onzichtbaar door de stralen van de
Zon. Een heliakische opkomst is de eerste zichtbaarheid bij
zonsopkomst.

Overige horoscopen
Als je de andere horoscopen bekijkt, krijg je een vergelijkbaar
beeld. Het technische deel lijkt veel op omen-duidingen, en de
toenmalige astrologen werkten veel met andere tijden dan de
geboortetijd. Ze hanteerden ook standen die op het
geboortemoment golden, maar het is duidelijk dat het niet
alléén om de geboortestanden gaat.
Over de duiding schreven de Babylonische astrologen weinig.
Duidingen zie je bij maar 6 van de 28 horoscopen en die
duidingen zijn meestal erg kort. De overige horoscopen
bestaan alleen uit technische beschrijvingen. Een horoscoop
uit 199 v.C. heeft de volgende duiding:
Hij zal voorspoedige dagen zien[58].
Dergelijke korte duidingen zul je later ook tegenkomen bij de
Griekse horoscopen.
De laatste Babylonische horoscoop die we kennen is uit 69
v.C. en heeft als duiding:
Dat kind veel geluk .... (zijn) geluk zal minderen[59].

Slechts twee van de duidingen bestaan uit meer dan één regel,
de horoscoop uit 235 v.C. en die uit 263 v.C. Ik geef hier de
horoscoop uit 263 v.C., er ontbreken enkele fragmenten, maar
het is een boeiende tekst.
... liefde(?) hij zal terugkeren? [naar?] zijn plaats [....]
.... ze maakten ....
Hij zal gebrek aan bezit hebben, ....
Zijn voedsel(?) zal niet [volstaan(?)] voor zijn honger(?).
Het bezit dat hij had vergaard in zijn jeugd(?) zal niet
[blijvend zijn(?)].
Het 36e jaar (of: 36 jaren) zal hij bezit hebben.
(Zijn) dagen zullen lang zijn.
Zijn vrouw, die mensen zullen verleiden(?) in zijn
aanwezigheid, zal .... (of: Zijn vrouw, in wiens aanwezigheid
mensen hem zullen overweldigen, zij brengt (het) teweeg(?).)
Hij zal ....en en vrouwen hebben. Hij zal winst zien(?).
Tussen reizen over bezit ....[60].

De technieken van de Babylonische
astrologen
De Babylonische astrologen gebruikten maar weinig van de
huidige astrologische technieken. Ze kenden pas vanaf de 5e
eeuw v.C. een zodiak met 12 tekens van dertig graden, maar
die tekens gebruikten ze vooral om de berekeningen te
vereenvoudigen[61]. Van de aspecten gebruikten ze meestal
alleen conjunctie en oppositie en daarnaast de driehoek. De
conjunctie diende vooral om de plaats aan te geven,

bijvoorbeeld bij een vaste ster, de oppositie gaf aan dat een
planeet opkwam bij zonsondergang. De Babyloniërs kenden
geen huizen, MC of ascendant. Dus geen tekens, nauwelijks
aspecten, geen huizen; de overeenkomst tussen het
duidingsmateriaal van de moderne en de Babylonische
astrologen, bestaat vooral uit de planeten. De kern van de
oude betekenissen van die planeten geldt nog steeds. Ze
hebben de laatste dertig jaar wel een psychologische
inkleuring gekregen, maar in essentie komen de oude en
nieuwe betekenissen op hetzelfde neer. Van de Babylonische
technieken zie je weinig terug. Volgens Francesca Rochberg
zijn er eigenlijk maar drie technieken die de latere Helleense
astrologen van de Babyloniërs hebben overgenomen:
verhoging en val, dodecatemoria en de driehoek[62]. De
Babylonische astrologen kenden wel enkele technieken die we
nu niet meer gebruiken. Je zag al de heliakische opkomst en
ondergang van planeten. Eclipsen waren belangrijk, evenals
standen in belangrijke punten als een solstitium. Maar de
belangrijkste conclusie die ik wil trekken: de geboortetijd had
een beperkt belang. De horoscoop is bij de Babyloniërs een
speciale vorm van een omen en dat omen hoeft niet op de
geboortetijd zelf betrekking te hebben. Babylonische
astrologen gebruikten voor de duiding gebeurtenissen, die aan
de geboorte voorafgingen. Bijvoorbeeld een eclips of een
heliakische opkomst. Van een horoscoop die geheel berust op
een precies moment is bij de Babyloniërs nog geen sprake.
Die kom je pas tegen in de Helleense cultuur.

Helleense astrologie en Alexandrië

Vrijwel alle Babylonische horoscopen stammen uit de periode
na Alexander de Grote (356-323 v.C.). De Seleuciden,
Griekse heersers die na de dood van Alexander de Grote onder
meer Babylonië en Syrië tot hun rijk maakten, hadden
Babylon gehelleniseerd. De Grieken maakten graag gebruik
van de astronomische kennis van de Babyloniërs en deze
leerden weer de Griekse cultuur kennen. De ontwikkeling van
de geboorteastrologie zou echter elders plaats vinden.

Alexandrië
Alexander de Grote stichtte omstreeks 330 v.C. de stad
Alexandrië in Egypte. Na zijn dood werd Alexandrië
geregeerd door de Griekse Ptolemaeën, nakomelingen van een
generaal van Alexander. Alexandrië was een unieke plaats in
een unieke periode. De Grieken hadden al veel vaker steden in
andere landen gesticht, maar Alexandrië was anders. In de
stad waren duidelijke Egyptische invloeden aanwezig[63], het
was niet een Griekse stad maar een Grieks-Egyptische stad.
Alexandrië werd het centrum van de Helleense cultuur.

Afb. 17 - Serapis.
De Alexandrijnen beseften zelf ook dat hun situatie bijzonder
was. Dat uitte zich bijvoorbeeld in het definiëren van een
nieuwe god: Serapis, gebaseerd op de oude Egyptische god
Osorapis of Oserapis. Oserapis was de dode god Apis die een
Osiris werd[64]. Maar Serapis was een nieuwe - door de
Ptolemaeën geïntroduceerde - god. Alexandrië was een prima
plaats voor het ontstaan van dergelijke nieuwe ideeën. De

Ptolemaeën bevorderden dit met kracht; met grote ijver
verzamelden zij boeken voor de bibliotheek, die de grootste
ter wereld werd. Denkers uit verschillende landen waren meer
dan welkom in Alexandrië. Door het samenkomen van
verschillende culturen ontstond een klimaat, waarin
vernieuwende gedachten mogelijk waren, en de enorme
bibliotheek ondersteunde dit op een effectieve manier.
In Alexandrië werkten vele astrologen: onder meer
Ptolemaeus, Valens en Paulus. Ptolemaeus was overigens niet
één van de heersende Ptolemaeën.

Afb. 18 - Fantasietekening van Alexandrië.

Hermetisme
In Alexandrië ontstond het Hermetisme, een reeks van
mystieke en occulte leerstellingen die de Alexandrijnen
toeschreven aan Hermes Trismegistus. De Grieken
associeerden hun god Hermes met de Egyptische god Thoth.
Hermes Trismegistus is een samensmelting van beide goden,
een mythische persoon, waaraan Grieken en Egyptenaren veel
kennis toedichtten. Trismegistus betekent 'drie maal groot', wij

zouden zeggen 'Hermes de grote' of 'Hermes de zeer grote'.
Hermes Trismegistus evolueerde tot een denkbeeldig persoon,
die zeer veel boeken op zijn naam had staan. Schrijvers
pretendeerden in die dagen vaak, dat hun werk door een
belangrijk persoon was geschreven, om zo hun gedachten
sneller ingang te doen vinden, pseudepigrafie heet dat.
Hermes Trismegistus was voor dit doel zeer populair. Dit had
als effect, dat van zeer veel boeken wordt beweerd, dat
Hermus Trismegistus de auteur was.
De bekendste van deze Hermetische geschriften zijn
filosofisch/mystiek van aard, veel werken behandelen ook
magie en astrologie. Je praat dan over de laatste eeuwen voor
het begin van onze jaartelling. Pas later volgden ook boeken
over alchemie[65]. Het is in deze periode dat de
geboorteastrologie ontstond. De hermetica kenner Ruijling
noemt als mogelijke datum voor het ontstaan van die
geboorteastrologie omstreeks 200 v.C.[66]
Naast Hermes Trismegistus noemden de toenmalige
astrologen ook vaak Nechepso en Petosiris als auteurs van hun
geschriften. Ook hier is sprake van pseudepigrafie[67].
Het Hermetisme baseerde zich op een universele samenhang,
het overbekende Zo boven, zo beneden, een filosofie die mede
de grondslag van de astrologie vormde. Mede door invloed
van het Hermetisme begonnen astrologen in Alexandrië zich
te specialiseren tot horoscoopduider.
Niet heel Alexandrië omarmde het hermetisme. Integendeel.

Rationele denkrichtingen waren populair en toonaangevender
dan de mystieke stromingen. In Alexandrië zijn
indrukwekkende ontdekkingen gedaan op vrijwel elk gebied
van de menselijke kennis. Later zullen we zien dat Claudius
Ptolemaeus, de man die bijna 2000 jaar de richting van de
astrologie bepaalde, niet bij de mystieke stromingen, maar bij
de rationalisten hoorde. Hij komt later nog uitgebreid aan bod
maar eerst kijken we hoe in de Helleense periode horoscopen
werden geduid.

Helleense horoscopen
Je hebt al gezien dat we enkele horoscopen uit de
Babylonische periode kennen en dat historici deze nauwkeurig
hebben beschreven. De gebruikte technieken verschillen fors
van de technieken in de moderne astrologie en de duiding is
erg summier. De horoscoopduiding, zoals wij die kennen,
ontstaat pas later in Alexandrië. De meeste horoscopen van
Alexandrijnse - en andere Helleense - astrologen zijn verloren
gegaan maar gelukkig is er ook een redelijk aantal bewaard
gebleven.
Net als de Babylonische horoscopen, zijn de Helleense
horoscopen gebundeld. In 1959 verscheen het boek Greek
Horoscopes[68] van Otto Neugebauer met daarin een groot
aantal voorbeelden. Veel ervan zijn 'literaire' horoscopen, die
in de toenmalige vakliteratuur zijn beschreven en bijna
allemaal van de hand van de astroloog Vettius Valens zijn.
Daarnaast beschrijft Neugebauer ook een aantal horoscopen

die daadwerkelijk voor bepaalde personen zijn gemaakt. In
1999 publiceerde Alexander Jones een tweede
verzameling[69] van horoscopen, en fragmenten van
horoscopen, die zijn gevonden op de vuilnisbelt van de plaats
Oxyrhynchus. Deze plaats lag zo hoog dat ze niet werd bereikt
door het water van de Nijl, zo bleef papyrus droog en was het
later mogelijk veel materiaal terug te vinden. Jones beschrijft
een flink aantal horoscopen en daarnaast andere astrologische
en astronomische teksten.
Hier een voorbeeld van een horoscoop uit 350 n.C.[70]
Gunstig fortuin. Horoscoop van Ammonas, het jaar van de
troonsbestijging van Diocletianus, 66 Phamenoth 23, 7 uren
van de nacht zijn verstreken.
Ascendant in Capricornus.
Mars in Aquarius,
Zon, Mercurius, Venus, Jupiter in Pisces.
Saturnus in Taurus.
Maan in Capricornus.
Veel geluk!
Punt van het huwelijk in Scorpio.
En een tweede voorbeeld uit 256 n.C.[71] De tekst is
beschadigd.
Ascendant in Sagittarius.
Saturnus in Aquarius.
Jupiter, Maan en (?) in Taurus.
Mars in Gemini.

Zon, Mercurius in Virgo.
Venus in Libra.
Bovenstaande horoscopen zijn wel erg summier, maar ze zijn
kenmerkend voor de toegepaste horoscopen uit de
verzamelingen van Jones en van Neugebauer. Een korte
opsomming van standen, soms een korte duiding, die bijna
altijd bestaat uit de tekst 'Veel geluk' of 'Veel fortuin'. De
horoscopen verschillen niet zoveel van hun Babylonische
voorlopers, de belangrijkste aanvulling is dat nu een ascendant
wordt gebruikt. Ook zie je dat het vaker om standen gaat die
bij de geboortetijd horen.
Bij een deel van de horoscopen, met name die van Vettius
Valens, zie je soms een berekening voor de lengte van het
leven. De volgende tekst komt uit het derde boek van de
Anthologie van Valens, het is een goed voorbeeld van zowel
een literaire horoscoop als van een berekening van de lengte
van het leven:
De Zon op de 12 graad, 16e minuut van Sagittarius; de Maan
op de 17e graad, 24e minuut van Sagittarius; Saturnus op de
11e graad, 33e minuut van Libra; Jupiter op de 19e graad,
11e minuut van Gemini; Mars op de 4e graad, 20e minuut van
Scorpio; Venus op de 26e graad van Libra; Mercurius op de
27e graad van Scorpio; de ascendant op de 20e graad van
Libra. Ik nam toen het interval van de graad van de
conjunctie tot aan de graad van de Maan. Dit komt uit op 5
graden. Deze pas ik af vanaf de ascendant. Dit komt uit op de
25e graad van Libra. De aphesis is van daar tot aan de 5e

graad van Mars in Scorpio. Hij stierf in het twaalfde jaar. Als
deze ontmoeting niet had plaatsgehad zou hij gedurende de 84
jaren van Venus hebben geleefd.[72]
Jones publiceert nog enkele uitgebreidere horoscopen die hij
aanduidt met 'De luxe horoscopen', maar die horoscopen
bevatten alleen meer toelichting op de standen. Ze benoemen
de beheersing, verhoging en val en dergelijke. In deze
uitgebreidere varianten vinden we zelfs helemaal geen
duiding.

Katarche
Opvallend is de grote hoeveelheid katarches in het bewaard
gebleven horoscoopmateriaal. Katarche betekent begin en een
katarche is een horoscoop voor het begin van iets. Dat kan een
reis zijn of een andere activiteit. Sommige katarches werden
gebruikt om vragen te duiden; maar meestal gaat het om een
begintijd. Over het algemeen zijn het geen uurhoeken maar
horoscopen van een gebeurtenis.
Moderne astrologen zijn het er niet over eens of katarches ook
uurhoeken kunnen zijn. Chris Brennan denkt van niet, vooral
omdat maar weinig teksten uit de beginperiode van de
geboorteastrologie uurhoeken noemen[73]. Geoffrey Cornelius
ziet die overeenkomst wel en wijst op de grote
overeenkomsten tussen katarche en uurhoek[74]. Realiseer je
dat een katarche niet een gewone horoscoop is. Het moment
staat niet vast; de astroloog of een cliënt bepaalt de tijd en dat
betekent een directe betrokkenheid. Cornelius stelt:

"Elk initiatief of gebeurtenis, dat eenduidig is bepaald door
een belangrijke gebeurtenis, wordt in een katarche
geassocieerd met de tijd en dus met de standen aan de hemel
van dat moment. Het ene moment is theoretisch niet
belangrijker dan het andere - het is het moment dat in
bepaalde omstandigheden naar voren komt, dat belangrijk
is"[75].
Dit zijn de kenmerken van een omen, dit is een mantische
duiding.
De katarches komen erg veel voor. Je begint je af te vragen in
hoeverre de gewone geboortehoroscoop misschien een
bijzondere vorm van katarcheduiding was.

Technieken in de Helleense astrologie
Uit de horoscoopduidingen, die we hiervoor bekeken, leer je
niet zoveel over de technieken die de Helleense astrologen
toepasten. Gelukkig beschikken we over meerdere leerboeken
uit de beginperiode van de horoscopie, die deze technieken
behandelen. Naast de bekende Tetrabiblos van Claudius
Ptolemaeus[76] onder andere de Anthologie van Vettius
Valens[77] en de Carmen Astrologicum van Dorotheus van
Sidon[78]. Ook het astrologische leerdicht Astronomica van
Marcus Manilius, geeft een duidelijk inzicht in de astrologie
uit deze periode[79]. Naast dit oorspronkelijke materiaal vind je
een uitstekend overzicht in Astrologie Grecque, het
standaardwerk van August Bouché-Leclercq[80], dat al ruim

een eeuw geldt als onmisbaar referentiemateriaal.

Planeten en tekens
De Helleense astrologen gebruikten enthousiast de
astronomische technieken van de Babyloniërs maar van de
Babylonische astrologie namen ze niet zoveel over. Ze
gebruikten de planeten en de betekenissen van die planeten,
evenals de dierenriemtekens. De tekens gebruikten de
Babyloniërs alleen als plaatsaanduiding, maar de Hellenen
begonnen ze te duiden. In het verlengde van de tekens werkten
de Hellenen ook met elementen en kruizen en legden ze een
koppeling tussen planeten en tekens: de beheersing zoals we
die ook nu nog kennen, maar dan uiteraard zonder Uranus,
Neptunus en Pluto. Het belangrijkste waren de planeten, de
Helleense astrologen koppelden de planeten qua betekenis aan
Griekse goden, die de evenknie waren van de oorspronkelijke
Babylonische goden, waar de planeten naar waren genoemd.

Huizen en lots
Een echte horoscoop krijg je pas als je huizen berekent en de
Helleense astrologen introduceerden ook deze techniek,
evenals de berekening van Ascendant en MC. Het eerste
huizensysteem was qua constructie wel heel anders dan wij
gewend zijn. Bovendien gebruikten de astrologen van toen een
andere manier om de huizen te duiden. Het gaat niet - zoals
men vaak denkt - om het gelijke huizensysteem, waarbij je
vanaf de ascendant steeds 30 graden verder telt.

Oorspronkelijk betekent 'huis' het teken waar een planeet over
heerst. Mars staat in Ram in zijn eigen huis. Nadat de
Hellenen begonnen de ascendant te berekenen, zagen zij het
teken op de ascendant - in zijn geheel - als het eerste huis. Als
de ascendant op 20 graden Leeuw staat, loopt het eerste huis
dus van 0 graden Leeuw tot 0 graden Maagd. Het tweede huis
beslaat het hele teken Maagd, enzovoort. Dit systeem noemt
men vaak het teken=huis systeem[81]. Voor de duiding
gebruikten de Helleense astrologen een vorm van afgeleide
huizen. In het voorgaande voorbeeld staat een planeet in
Maagd in het tweede huis vanaf de ascendant. Maar als de
Zon in Kreeft en dus in twaalf staat, bevindt een planeet in
Maagd zich ook in het derde huis van de Zon. Op basis van
deze methode ontwikkelde zich het systeem van de lots dat we
later Arabische punten zijn gaan noemen.

Decanen, termen en andere verdelingen
De Helleense astrologen gebruikten ook veel technieken die
we nu niet, of nauwelijks, meer toepassen. Onder andere
verschillende verdelingen van de dierenriem die uit de
Egyptische astrologie/astronomie stammen. Erg belangrijk
waren de decanen, verdelingen van de dierenriem in delen van
10 graden, waarbij de Egyptenaren elk deel aan een god
toekenden. Later verving men deze goden door planeten, wat
het volgende schema oplevert[82].

Afb. 19 - Decanen.
Afgeleid van de decanen zijn de zogeheten 'termen' die onder
andere Ptolemaeus beschrijft in zijn Tetrabiblos[83]. Daarnaast
zijn er onder meer verdelingen in dodecatemoria (2,5 graad)
[84]
en monomoiria (1 graad)[85].

De lengte van het leven
Zoals je eerder zag waren de Helleense astrologen
enthousiaste berekenaars van de lengte van het leven. De
berekeningswijzen verschillen, ook als je je beperkt tot één
schrijver. Kennelijk was deze berekening niet zo eenduidig.
Gelukkig maar....

Maar afgezien van de ethische bezwaren tegen een
voorspelling over de levensduur, zullen maar weinig moderne
astrologen geloven dat een dergelijke berekening tot
betrouwbare resultaten leidt.

Een verandering
De hier beschreven technieken wijken op vele punten af van
de hedendaagse technieken. Je komt in de moderne astrologie
termen, decanen en lots wel tegen, echter alleen sporadisch.
De oorspronkelijke manier om met huizen om te gaan is zo
goed als verdwenen. En de lengte van het leven berekenen
doen we al lang niet meer. Wat heeft deze verandering
veroorzaakt?

Een staatsgreep in de astrologie
Kort na het ontstaan van de geboorteastrologie, was er een
ingrijpende omwenteling binnen die astrologie. Eerst
gebruikte je als astroloog verschillende tijden. Dat konden
geboortetijden zijn of een aangenomen tijd voor het tijdstip
van de conceptie, maar het konden ook tijden van
gebeurtenissen zijn, of tijden die je voor iemand selecteerde
om iets te ondernemen. Je herkent hierin orakel elementen
maar ook elementen van magie. Het werken met veel tijden
wijst op orakels, het kiezen van een tijd om de resultaten van
je handelingen te beïnvloeden, wijst op een vorm van magie.
Maar dat zou allemaal veranderen. Binnen Alexandrië

ontstonden niet alleen het hermetisme en de astrologie maar
bloeide ook een rationele vorm van wetenschap die sterk was
gebaseerd op Artistoteles. Sommige astrologen wilden de
astrologie aanpassen aan die wetenschappelijke visie, de
Helleense astrologie veranderde door hun invloed van een
katarche astrologie in een geboorteastrologie. De historicus
August Bouché-Leclercq spreekt zelfs van een staatsgreep
('coupe d'état') in de astrologie:
Het is echter de Egyptische traditie die beweert - en terecht,
zonder twijfel - dat de astrologie van de Katarchai, die in
wezen gebaseerd is op het systeem van chronocratoren, dat
wil zeggen op het geloof in de beheersing, in de overwegende
invloed van een gesternte, 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 zeer
belangrijk; maar het is slechts een begin van een reeks [....]
[86]
.

Afb. 20 - Auguste Bouché-Leclercq.
Ook Ptolemaeus benadrukt dat er een verschil is tussen beide
benaderingen. Hij schrijft over het onderscheid tussen
algemene astrologie en geboorteastrologie:
"We moeten er echter niet van uit gaan dat beide verdelingen
dezelfde startpunten gebruiken [....] Integendeel, in het geval
van de algemene zaken 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" [87].
Ptolemaeus betoogt daarna dat de geboortetijd het belangrijkst
is en dat de andere tijden daarvan afgeleid worden. Hij voegt
nog toe, dat je eigenlijk zou moeten beginnen met het tijdstip
van de conceptie.
De 'algemene' astrologie die Ptolemaeus hier beschrijft, is de
astrologie die niet op een geboortetijd is gebaseerd.
In de astrologie kwam de geboortetijd centraal te staan en dat
was voor het eerst. Astrologen gebruikten die geboortetijd wel
eerder, maar het had niet de unieke status die ze vanaf dit
moment kreeg. Astrologie verandert van omen-duiding in de
duiding van de geboortehoroscoop, van katarche in een
logische benadering van oorzaak en gevolg. Velen zien dat als
een vooruitgang, maar is dat ook zo? Is astrologie gebaat bij
deze meer 'wetenschappelijke' benadering, of verliest ze
daarmee juist haar ziel?

Stoa en ratio
Naast het hermetisme waren twee stromingen belangrijk voor
de ontwikkeling van de geboorteastrologie: de denkbeelden
van de stoïcijnse filosofen - de Stoa - en de rationele
benadering, die ik hiervoor al noemde, en die vooral was
geënt op Aristoteles.
De Stoa veronderstelt een lot dat van tevoren is bepaald en dat

onontkoombaar is. Dit past goed bij de mogelijkheid
voorspellingen te doen. De Stoa sprak astrologen aan en
Stoïcijnen beoefenden niet zelden de astrologie. Willem
Venerius schrijft:
"De denkbeelden van de Stoïcijnen hebben een beslissende en
blijvende invloed uitgeoefend op de astrologie, die juist in de
hellenistische tijd de vorm heeft gekregen, die wij thans in
hoofdtrekken nog kennen. Omgekeerd echter zijn ook de
Stoïcijnen aantoonbaar beïnvloed door astrologische
doctrines"[88].
Vooral de Stoïcijnse filosoof Posidonius van Apamea, die
leefde van 135 tot 51 v.C., is belangrijk voor de astrologie.
Wilhelm Knappich meldt dat de Tetrabiblos van Ptolemaeus
berust op de leerstellingen van Posidonius[89] en onder meer
Jim Tester bevestigt dit. Tester schrijft:
"Het was de Stoïcijnse leraar van Cicero, Posidonius, die
divinatie rationaliseerde zodat het paste bij de geest van de
laatklassieken, en aan wie Ptolemaeus waarschijnlijk veel
ontleende voor de apologia in zijn eerste hoofdstukken"[90].
Posidonius was een empirist en daarmee een navolger van
Aristoteles. Daarin was hij zeer succesvol. Hij ontdekte onder
meer dat eb en vloed afhankelijk waren van de zon en de
maan[91]. Het empirisme van Aristoteles en Posidonius was
populair in de Helleense wereld, empirie past prima bij een
rationele benadering. In een door de Stoa gekleurd tijdperk
leidde dit alles vrijwel onvermijdelijk tot fatalisme.

Afb. 21 - Fantasieportret van Claudius Ptolemaeus.
Claudius Ptolemaeus was de perfecte persoon om Stoa en ratio
te combineren tot een nieuwe vorm van astrologie. Hij was
een deskundig astronoom en geograaf, en hij beschreef de
astrologie op een systematische manier in zijn Tetrabiblos.
Maar in de astrologie van Ptolemaeus vind je niets terug van
de mystiek die we kennen uit de hermetische opvattingen.
Ptolemaeus benadert de astrologie op een logische manier. Zo
probeert hij de dierenriemtekens te verklaren vanuit de
jaargetijden. Opmerkelijk voor iemand die ook bekend stond
als geograaf, en dus wist dat deze redenering op het zuidelijk

halfrond niet opging, maar het is wel een duidelijke poging tot
rationalisering. Ptolemaeus ziet af van technieken die hij als
'onnatuurlijk' bestempelt. Over dodecatemoria (verdeling in
2.5 graden) en monomoiria (verdeling in graden) schrijft hij:
"Deze zaken, die alleen plausibele en geen natuurlijke, maar
nogal ongefundeerde argumenten in hun voordeel hebben,
zullen we achterwege laten"[92].
Een belangrijke verandering, die je aan Ptolemaeus kunt
toeschrijven, is de overgang van een siderische naar een
tropische zodiak[93], maar nog belangrijker is dat Ptolemaeus
afzag van de duiding van meerdere tijden en de
horoscoopduiding geheel verbond met de geboortetijd.
Je kunt niet met zekerheid weten wie verantwoordelijk was
voor de, door Bouché-Leclercq zo genoemde, 'staatsgreep'. In
de cultuur in Alexandrië was er ruimte voor hermetische
opvattingen maar ook voor de nieuwe rationele opvattingen
van na de staatsgreep. De opvattingen van Posidonius hebben
er zeker aan bijgedragen en Ptolemaeus was - achteraf
bekeken - waarschijnlijk een sleutelfiguur. Er ontstond hoe
dan ook een nieuwe, rationele, astrologie, een astrologie die
bepalend zou zijn gedurende bijna 2000 jaar.

Conclusie
De oorspronkelijke horoscoopduiders gebruikten technieken,
die veel leken op omen-duidingen, en ze gebruikten niet alleen

de geboortetijd, maar een hele reeks van tijdstippen. Later is
er in de horoscopie een omwenteling geweest, waarna het
geboortetijdstip allesbepalend werd. Claudius Ptolemaeus was
een voorstander van deze invalshoek en door de grote
bekendheid van zijn werken had dit een doorslaggevende
invloed op de latere ontwikkeling van de astrologie.
Ptolemaeus was een rationalist, hij probeerde begrijpelijke
verklaringen te vinden voor astrologische elementen en hij
ontdeed de astrologie van veel elementen, die niet pasten in
zijn rationele visie. De wil van de goden verving hij door een
vaak fatalistisch determinisme.
Ondanks de grote invloed van de gedachten van Ptolemaeus
bleven astrologen - zelfs tot in de huidige tijd - geneigd tot
hermetische invalshoeken. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd
dat het niet de rationele variant van astrologie is die tot
resultaten leidt bij de duiding, maar de variant die uitgaat van
hermetische principes.

Deel 4 - Mantiek in de
astrologie
Als je met astrologie alleen praktisch wilt werken heb je
voldoende aan de bestaande invalshoeken, maar als je
astrologie ook wilt begrijpen, zul je verder moeten kijken.
Causale astrologie, esoterische astrologie, psychologische
astrologie, synchroniciteit en symbolische astrologie bieden
zeer bruikbare benaderingen. Toch geven deze zienswijzen
onvoldoende antwoord op de vragen die ik in het begin stelde.
Al deze vormen van astrologie baseren zich op een concrete
samenhang. Die samenhang hoeft niet causaal te zijn, maar
genoemde benaderingen veronderstellen wel een
instrumentele basis voor de duiding, ze veronderstellen dat je
tot herhaalbare resultaten kunt komen. In de praktische
duiding klopt dat maar in een onderzoekssituatie klopt dat
niet. Astrologie werkt, maar we kunnen met deze
benaderingen niet verklaren hoe.
Symbolische astrologie lijkt veelbelovend maar biedt slechts
een deel van het antwoord. De duiding is inderdaad een kunst
en symbolen zijn inderdaad een belangrijke grondslag van de
duiding. Maar om astrologie echt te begrijpen moet je nóg een
stap zetten. Er is een andere invalshoek nodig: je moet
astrologie zien als een mantisch systeem. Dat komt niet alleen
overeen met de astrologie uit de beginperiode; het biedt ook
een antwoord op de kernvragen die ik stelde.

Als je astrologie ziet als mantiek, is dat een ingrijpende
verandering. Je stoelt astrologie op een nieuw paradigma, je
verlaat het oude paradigma dat uitgaat van een rechtstreekse
en betekenisvolle correlatie tussen astronomische standen en
de mens. Je gaat nu uit van astronomische symbolen, die je
moet correleren met een duiding van onze menselijke situatie.
Die correlatie is niet rechtstreeks maar, net als bij het eerste
paradigma, wel betekenisvol. Het verschil zit vooral in de
rechtstreeksheid. Met het eerste, oude, paradigma stel je dat
een astronomische stand een direct verband heeft met een
mens. Dat verband is niet noodzakelijk causaal, maar het is
wel een verband. In het tweede, nieuwe, paradigma stel je dat
dit verband pas ontstaat door de duiding.
In het eerste paradigma is het verband er dus ook, als er geen
astroloog is om dat verband te duiden. Het verband is
instrumenteel. In het nieuwe paradigma krijgt het verband pas
betekenis door de duiding. Er is een intermediair nodig: de
astroloog.
Voor astrologen is dat soms moeilijk te aanvaarden. Je zag al
dat Wilhelm Knappich en Thomas Ring nadrukkelijk
weigerden de stap naar mantiek te zetten. Het is inderdaad niet
gemakkelijk, dat was het ook niet voor mij. Toen ik me in
1986 realiseerde, dat ik er niet onderuit kon en astrologie
moest zien als mantiek, ben ik ermee gestopt[94], pas na bijna
20 jaar besloot ik om de draad weer op te pakken.
Net als veel andere astrologen, wilde ik dat astrologie
objectieve en herhaalbare resultaten opleverde. Ik wilde

uitgaan van een feitelijke correlatie tussen astronomische
standen en de mens, maar dat bleek onhaalbaar. Ik had ook
toen geen enkel probleem met mantiek, integendeel, ik
gebruikte diverse orakeltechnieken. Maar voor astrologie
zocht ik naar een instrumentele benadering. Ik wilde een
astrologie die wetenschappelijk te bewijzen zou zijn. Een
mantische astrologie kon ik niet aanvaarden. Over die
rationele, wetenschappelijke, invalshoek - en waarom ik die
niet meer wil gebruiken om astrologische resultaten te
beoordelen - verderop meer.
Met mantiek kun je de door mij gestelde vragen
beantwoorden, als je astrologie als mantiek ziet, vind je
oplossingen voor de eerder behandelde tegenstrijdigheden en
daar kom ik uitgebreid op terug.
De vraag die de meeste astrologen onmiddellijk bekruipt, als
je spreekt over mantische astrologie, is: wat betekent dit voor
mijn duiding? Ik verwacht en hoop dat je, door astrologie als
mantiek te zien, meer inzicht krijgt in de manier waarop je
duidt maar dat je niet veel hoeft te veranderen aan je techniek.
Inzicht in de werking van mantiek kan je wel helpen bij het
vertalen van technische gegevens naar goede uitspraken. Het
verschil zit 'm niet in de manier waarop je duidt maar in de
manier waarop je het proces van de duiding verklaart. Dat
betekent wel, dat er veel technieken mogelijk zijn. De kunst is
de techniek te kiezen die bij je past. Die techniek is voor een
andere astroloog misschien minder geschikt, maar die vindt
dan zelf wel een andere. De keuze hiervan is persoonlijk, maar
niet willekeurig. Het is geen kwestie van "alles werkt". Maar

er is ook geen sprake van een, objectief aantoonbaar, juiste
techniek.
Eigenlijk is dit goed nieuws voor astrologen, tenzij je gehecht
bent aan een objectieve, rationele astrologie. Die
objectiveerbare astrologie kun je niet uitsluiten - daarover
later meer - maar die astrologie heeft weinig tot niets gemeen
met de manier waarop we horoscopen duiden.
Kan mantiek echt alles verklaren? De gestelde vragen kun je
ermee beantwoorden maar je stuit ook op nieuwe vragen. Er
zijn deelgebieden in de astrologie die zich aan mantiek lijken
te onttrekken. Deze deelgebieden staan los van de
gebruikelijke manier waarop we horoscopen duiden, maar we
moeten ze wel benoemen. En ik kan niet uitsluiten dat er toch
onderdelen van de duiding zijn - of ooit worden gevonden die niet met mantiek zijn te verklaren, die wel herhaalbaar en
objectief zijn.
Natuurlijk zijn er meer vragen. Hoe kan het dat mantiek
werkt? Waarom zou ik nog een geboortetijd moeten weten,
kan ik niet gewoon een willekeurige tijd prikken? Deze vragen
zal ik proberen te beantwoorden. Ik zal ook laten zien dat
mantiek al een integraal deel is van de opvattingen van veel
astrologen. Voordat ik dat doe, wil ik kijken wat ons
uitgangspunt is. Mantiek past niet in een rationeel
wereldbeeld. Als je alléén rationeel denkt, is mantiek onzin, ik
leg hier de nadruk op het woord alleen. Je hoeft geen afscheid
te nemen van de ratio, maar als je wilt begrijpen wat mantiek
is, zul je een breder perspectief nodig hebben dan alléén die

ratio. Dat uitganspunt is zo belangrijk, dat ik daarnaar wil
kijken, voordat we verder gaan met de mantiek zelf.

Rationaliteit - een relativering
We zijn gewend rationeel te zijn, logica en ratio zijn de basis
voor ons denken. Als je iets beredeneert, kun je niet om de
ratio heen, je moet iets omschrijven en dat moet je in heldere
termen doen. Maar dat is ook een valkuil. Je gebruikt de
instrumenten van de ratio, hoe kun je dan de ratio zelf kritisch
bekijken? Dat wordt moeilijk, niet onmogelijk maar wel
moeilijk.
De ratio is belangrijk en sommige astrologen kiezen er bewust
voor. Ze willen astrologie wetenschappelijk maken, ze
spreken over het bewijzen van de astrologie en vaak vinden ze
dat astrologie zich los moet maken van het esoterische en
occulte. Sommige zaken in astrologie kun je bewijzen. De
mogelijkheden zijn weliswaar zeer beperkt maar er zijn
resultaten. Het overgrote deel van de astrologie kun je echter
niet bewijzen. Dat is alleen een pragmatisch bezwaar,
ernstiger is de poging astrologie los te maken van het occulte
en esoterische. Dat is volgens mij bijzonder onverstandig, ik
zou haast zeggen: irrationeel.
Ik wil de rationaliteit niet vaarwel zeggen, een rationele
benadering is vaak nuttig en bruikbaar. Maar ik wil dat we ons
realiseren, dat rationaliteit geldig is binnen haar eigen domein
en niet daarbuiten. Rationaliteit is beperkt, je kunt er geen

kunst mee verklaren, met strikte rationaliteit reduceer je liefde
tot een chemisch proces, je blije verwondering over een mooi
landschap verwordt dan tot een rare afwijking. En met
rationaliteit kun je ook geen mantiek verklaren. Rationaliteit
biedt een kader om een deel van de werkelijkheid te begrijpen,
maar het sluit andere delen van die werkelijkheid uit.
Je kunt rationaliteit niet afschaffen, je hebt het nodig om
concrete zaken te vertellen. 'Jupiter staat in het tweede huis',
dat is een rationele mededeling, dat kun je niet intuïtief
vertellen. Maar als je wilt weten wat die stand van Jupiter
betekent binnen de horoscoopduiding, heb je wel intuïtie
nodig. Dan kom je er met de ratio niet.

Afb. 22 - Aristoteles.

Aristoteles was een belangrijk grondlegger van de logische en
rationele benadering in de filosofie en de wetenschap.
Geleerden in vooral Alexandrië bouwden daarop voort en dat
bleek bijzonder succesvol. Je zag in het vorige hoofdstuk dat
er een omslag plaatsvond in de astrologie. Naast de
hermetische astrologen, waren er astrologen die de astrologie
rationeel benaderden en de bekendste van hen was Claudius
Ptolemaeus. Diens invloed zou later heel groot zijn en de
astrologie tot op de dag van vandaag bepalen. Maar de
astrologie die is gebaseerd op Ptolemaeus is problematisch. Je
kunt de vragen, die ik in het begin van dit boek stelde, niet
beantwoorden binnen het kader van een op Ptolemaeus
gebaseerde astrologie en dat komt omdat deze vorm van
astrologie probeert te functioneren binnen het domein van de
ratio. Daardoor beperkt astrologie zich niet alleen; ze
vervreemdt zich ook van haar eigen bronnen, de omenduiding, de mantiek, het hermetische.
Zonder ratio kunnen we niet functioneren en dat geldt ook
voor astrologen. Het berekenen van een horoscoop is een
strikt rationeel proces, evenals bijvoorbeeld de conclusie dat
Mercurius in het teken Aquarius staat. Maar met name de
duiding is hooguit voor een deel rationeel, zonder intuïtie
wordt een horoscoopduiding geen succes.
Als je je concentreert op rationaliteit, op logica, is dat slecht
voor je intuïtie. De Amsterdamse kantonrechter C.A.J.
Hartzfeld betoogde zo'n 70 jaar geleden al, dat onze intuïtie is
gedegenereerd, als gevolg van een toenemende focus op
logisch denken[95]. Ook hij vindt dat de logica ons wereldbeeld

beperkt zoals blijkt uit de volgende citaten:
"De rede zegt ons, dat er zo veel onmeetbaars en
onweegbaars is, wat wij niet mogen verwaarlozen, zo veel
waar wij alleen met tasten en voelen op af kunnen gaan. Voor
de logica is dat alles veel te onbepaalbaar. Zij negeert dat of
treft het met haar sarcasmen"[96]
en
"De logica werkt geheimzinnig, zij veroorzaakt menige
dwaling van feitelijke aard, terwijl zij de illusie wekt, dat zij in
feitelijk opzicht steeds tot juiste resultaten zou moeten
leiden"[97].
Rationaliteit is een krachtig instrument maar je kunt je niet
geheel op rationaliteit baseren. Ook als je mantiek wilt
verklaren, kom je er niet met rationaliteit. Er zijn pogingen
gedaan voor enkele vormen van mantiek. Verschillende
auteurs poneerden straling, om de werking van wichelroede en
pendel (dowsing) te begrijpen[98], of magnetisme, om die van
astrologie te verklaren[99]. Ik denk dat die pogingen faalden.
Andere vormen van mantiek kun je niet - of nauwelijks rationeel verklaren. I Tjing, Tarot, geomantiek: daar kun je als
rationalist niets mee. De ratio is strikt logisch en causaal, als
er al een andere werkelijkheid bestaat, ontkent de ratio die bij
voorbaat. In zo'n beperkt beeld van de werkelijkheid is voor
mantiek geen plaats.
De ratio is een hulpmiddel, een gereedschap. Je hebt het nodig
om delen van de werkelijkheid te begrijpen. Maar de ratio is

niet belangrijker dan intuïtie. Als je alles rationeel wilt
verklaren, kun je maar een beperkt deel van de wereld
begrijpen. Dat gebeurt natuurlijk ook als je uitsluitend intuïtief
wilt werken, ook dat is een zinloze beperking.
De hiervoor geciteerde Hartzfeld onderscheidt ratio en rede.
De rede hoeft - in tegenstelling tot de ratio - niet van een
materialistisch, causale werkelijkheid uit te gaan. Maar de
rede stelt wel eisen aan de manier waarop wij denken. Je zult
nog steeds af moeten zien van drogredenen en dat blijft een
goede manier om keuzes te maken.
Op bepaalde momenten komt logica goed van pas. Als iemand
een op logica gebaseerd feit noemt, kun je dat met logische
argumenten beoordelen. Een voorbeeld: iemand stelt dat de
meeste mensen met Jupiter in het tiende huis een succesvolle
carrière hebben. Dat is een strikt logische stelling en je kunt
die stelling onderbouwen, of onderuit halen, met statistisch
onderzoek, daar heb je geen intuïtie of esoterische kennis voor
nodig. Maar als je een horoscoop integraal duidt, en
bijvoorbeeld denkt dat de horoscoopdrager een artistieke
aanleg heeft, dan begeef je je buiten het domein van logica en
rationaliteit, dan gebruik je intuïtie, esoterisch inzicht, een
hermetische benadering, maar geen ratio, geen logica. Immers,
je duiding is gebaseerd op een persoonlijke set van
technieken, op methoden die vaak, astronomisch gezien,
zinledig zijn en je duiding berust waarschijnlijk niet op de
juiste tijd. Ik praat hier niet over toevalstreffers waarbij Zon in
het vijfde huis inderdaad creativiteit aangeeft maar op een
duiding waarin de hele horoscoop is meegenomen. Als je zo'n

duiding wilt uitleggen, zie je dat je achteraf moet
reconstrueren, dat je er argumenten bij moet zoeken, terwijl de
conclusie die je trok een ingeving was, een ingeving die
berustte op de standen die je zag maar die niet het gevolg was
van een echte analyse.

Temmen van de ratio
Een rationeel en analyserend brein is niet geschikt voor het
reageren op informatie van orakels. Boeiende inzichten
hierover vind je bij dowsers: gebruikers van wichelroede of
pendel. Engelstalige auteurs over dowsing maken het
onderscheid tussen brein (brain) en geest (mind). J. Scott
Elliot schrijft:
"Voordat een dowser zinvol aan de slag kan moet hij een
gevoeligheid voor dowsing ontwikkelen. Om dit te bereiken
moet hij de vaardigheid leren om het brein en de vijf zintuigen
uit te schakelen en de geest toestaan het antwoord te
vinden"[100].
Dennis Wheatley beschrijft een 'Frame of mind' die nodig is
om met dowsing tot resultaten te komen. Voor het bereiken
van die Frame of mind geeft hij een aantal adviezen, o.a.
"Elimineer alle voorbijkomende gedachten; maak de geest
rustig; begraaf het ego"[101].
Het Engelse brain (brein) en mind (geest) zijn niet eenvoudig
te vertalen. Met brein geven we het rationele, logische

verstand aan en met geest een ontvankelijk, beschouwend deel
van het bewustzijn.
Je moet de ratio, het verstand, temmen. Tijdens het orakelen
zelf werk je met je geest en niet met je verstand. Maar het
blijft van belang dat je je verstand zijn eigen rol laat vervullen.
Als je dat niet doet, heb je geen mogelijkheid meer het kaf van
het koren te scheiden en dan wordt de verkregen informatie
onbruikbaar.
Mijn uitgangspunt is dat het bewustzijn meer omvat, dan wat
je met je verstand kunt begrijpen.
Door alles met een verstandelijke bril te bekijken, sluit je je af
voor een groot deel van wat je innerlijk weet. Dat innerlijke
weten kun je onbewuste kennis noemen of iets anders, dat is
een kwestie van terminologie. Het gaat erom, dat je toegang
krijgt tot deze kennis door je ervoor open te stellen, een orakel
kan daarbij een hulpmiddel zijn.
Kenmerkend is dat je je ontvankelijk moet opstellen. Een
kritische geest - "kan dit wel werken?" - moet je vermijden.
Maar je moet ook niet te graag willen, als je je te sterk
concentreert, bereik je je doel evenmin. Wheatley:
"Visualiseer het doel door je rustig te concentreren. Maar,
belangrijk, concentreer niet te veel want dit leidt niet tot
resultaten of hoogstens tot foutieve resultaten"[102].
De geestelijke houding die Scott-Elliot, Wheatley en
verschillende andere auteurs beschrijven, staat buiten de ratio.

Het is een mindset die ook in te zetten is voor de
horoscoopduiding. Ik denk zelfs dat deze mindset voor een
goede duiding noodzakelijk is.

Mantische systemen in de hedendaagse astrologie
Astrologie is een mantisch systeem. Dat is een mening die niet
elke astroloog met mij deelt, maar astrologen geloven vaak
wel in mantiek en gebruiken mantische methoden naast de
astrologie. Enkele voorbeelden van astrologen die mantiek
toepassen:
• A.E. Thierens was de grondlegger van de Nederlandse
astrologie. Maar hij schreef ook twee boeken over de
Tarot: De Tarot in de praktijk[103] en General book of
the Tarot[104].
• Karen Hamaker is de bekendste hedendaagse
astrologe. Ook zij schreef twee boeken over de Tarot:
Astrologie en Tarot[105] en De Tarot als levensweg[106]
en verder onder meer een boek over Geomantiek:
Oude Europese voorspelkunst[107] en een zelf
ontworpen orakel systeem: Het Oelewapper orakel[108].
Hamaker publiceerde ook Spelen met astrologie, een
set astrologische orakelkaarten en dobbelstenen[109].
• Willem Venerius was redactielid van het astrologische
kwartaalblad Spica maar staat ook bekend als kenner
van de I Tjing. Hij scheef over dit onderwerp het boek
Lijn in de I Tjing[110].
• Jaap Venker en Dick Brouwer publiceerden het boek

Astrologie anders: legkaarten als levenspatroon met
een bijbehorend astrologisch kaartspel[111].
• Hans Planje publiceerde het kaartspel Het
astrologisch orakel Delphi[112].
• Jan de Graaf schreef het Handboek intuïtieve
astrologie, ook met een bijbehorend astrologisch
kaartspel[113].
Een opsomming die ik eenvoudig nog langer kan maken: het
is duidelijk dat mantiek, binnen de astrologie, veel wordt
gebruikt. Niet alleen door belangrijke auteurs; de interesse in
mantische systemen is bij astrologen bijna vanzelfsprekend. Je
kunt er dus wel van uitgaan dat astrologen geloven in mantiek.
Maar meestal maken ze wel een onderscheid tussen die
mantiek en astrologie, net zoals de hiervoor genoemde
Thomas Ring, zien ze een groot verschil tussen astromantiek
en astrologie.
Ik denk echter dat mantiek niet alleen naast de astrologie staat
maar dat het grootste deel van de astrologie - en daarmee
bedoel ik vooral de horoscoopduiding - berust op mantiek.

Divinatie en mantiek
Divinatie en mantiek zijn twee begrippen die vrijwel hetzelfde
betekenen. Het woord divinatie kom je het meeste tegen, ook
historici rangschikken astrologie onder divinatie. Het verschil
zit er vooral in dat het woord divinatie gebaseerd is op een
goddelijke invloed. Zelf vind ik de term mantiek prettiger,

omdat ik niet bij voorbaat van een goddelijke invloed uit wil
gaan. Afgezien van de historische betekenis, zijn de woorden
synoniem.
Het woord divinatie komt van het Latijnse divinatio. Joke en
Ko Lankester schrijven:
"Uit vele met divinatio samenhangende termen blijkt de
verwevenheid van het orakel met het goddelijke. Divinitas
duidde de goddelijke kracht aan, maar het werd ook gebruikt
voor de kracht die men opriep bij het waarzeggen. Het
bijvoeglijk naamwoord divinus betekende 'goddelijk' maar
ook 'waarzeggend' en 'profetisch'[114].
Over het woord mantiek schrijven dezelfde auteurs:
Mantiek is afgeleid van het Griekse mantikè technè
(waarzeggerskunst) en is terug te voeren tot de Indo-Europese
wortel *men (denken). Een profeet of waarzegger werd in
Griekenland mantis genoemd, terwijl manteia de orakelspreuk
of profetie aangaf, evenals de handeling van het
divineren"[115].
Ik vind het niet zo belangrijk of je de term mantiek of
divinatie gebruikt maar ik heb zelf een voorkeur voor mantiek.
Zoals je uit de betekenis van de woorden kunt afleiden, ging
het oorspronkelijk vooral om voorspellen. Maar mantische
systemen zijn voornamelijk geschikt voor het beter leren
kennen van jezelf. Net als bij astrologie, zijn er altijd
stromingen geweest, die zich bezighielden met zelfkennis en
kennis van de kosmos. Daarnaast had je de populaire

stromingen die zich concentreerden op voorspellingen. Ik zie
daarin een analogie met de alchemie, voor het grote publiek
gericht op het maken van goud, maar voor de alchemist vaak
vooral een methode tot innerlijke groei.

Een kort overzicht van enkele
mantische systemen
Hierna geef ik een kort en schetsmatig overzicht van slechts
enkele mantische technieken. Als je een uitgebreider overzicht
wilt vind je dat in De taal van de orakels van Joke en Ko
Lankester[116].

Tarot
De Tarot is een kaartlegsysteem en de kans is groot dat je er al
eens mee hebt gewerkt. De afbeeldingen op de Tarot kaarten
hebben symbolische betekenissen. Als je een vraag wilt
beantwoorden, leg je de kaarten en interpreteer je de symbolen
en hun samenhang. Van de Tarot bestaan vele versies, het
uiterlijk van de kaarten kan behoorlijk verschillen, maar de
betekenis ligt redelijk vast.

Afb. 23 - Tarot kaarten.
Veel auteurs brengen Tarotkaarten in verband met astrologie.
De oorsprong daarvan vind je, volgens Henry Kampherbeek,
in de 19e eeuw, toen Eliphas Levi, en later A.E. Waite,
astrologische symbolen koppelden aan de Tarot kaarten[117].
Dit verband is meestal associatief. De symbolen van de Tarot
kaarten hebben vaak een redelijke overeenkomst met
astrologische symbolen, maar het lijkt hier vooral om een
interpretatie achteraf te gaan. De Tarot kaarten zijn dan ook
niet gebaseerd op astrologie.
Je kunt de Tarot kaarten op verschillende manieren leggen. Er
is geen systeem dat je dwingend moet gebruiken, je kiest een
legsysteem dat je aanspreekt en desnoods ontwerp je een eigen
systeem. Het belangrijkste binnen een Tarot-duiding is de
interpretatie van de symbolen die de verschillende kaarten

presenteren.

I Tjing
Enkele bekende Nederlandse astrologen publiceerden over de
I Tjing, o.a. Willem Venerius[118] en Karen Hamaker[119]. Door
haar Chinese achtergrond heeft de I Tjing weinig gemeen met
de westerse astrologie. Sommige auteurs probeerden wel zo'n
koppeling te vinden, vaak gaat het dan om een verdeling van
de 64 hexagrammen van de I Tjing over de zodiak. De
bekendste van deze verdelingen is van Chu en Sherrill[120].
Willem Venerius[121] onderzocht de samenhang tussen
astrologie en I Tjing en komt tot de conclusie dat de bestaande
systemen niet bruikbaar zijn. Hij stelt wel dat de I Tjing een
goede aanvulling kan zijn op de horoscoopduiding, waarbij hij
aanraadt eerst de horoscoop te duiden en daarna de I Tjing te
raadplegen[122].

Afb. 24 - Munten voor het raadplegen van de I Tjing.

Geomantiek
Geomantiek - of mantiek van de aarde - is een eenvoudige
techniek. Je prikt met een stok een willekeurig aantal keren in
de grond, zodat een rij punten ontstaat. Dat herhaal je
viermaal, je krijgt zo vier reeksen van punten en je bepaalt nu
of het aantal per reeks even of oneven is. Met de uitkomst
moet je een aantal berekeningen doorvoeren. Dit levert
duidingen op, waarbij een belangrijk onderdeel een
horoscoopfiguur is, je krijgt betekenissen in huizen en die
duid je: een geomantische horoscoop.

Afb. 25 - Een geomantische 'horoscoop'.
In kringen die geïnteresseerd zijn in magie is geomantiek vrij
populair maar ook astrologen weten geomantiek te waarderen.

Karen Hamaker schreef er een uitgebreide handleiding
over[123].
Geomantiek wordt minder toegepast dan Tarot en I Tjing maar
het systeem kent aanhangers binnen de astrologie. En qua
opzet is er een zeer duidelijk verband met de astrologie.

Astrologische kaarten en dobbelstenen
Astrologische kaarten en dobbelstenen zijn een wel erg
duidelijke toepassing van mantiek in de astrologie. Je legt
kaarten - een beetje vergelijkbaar met de Tarot - en die kaarten
geven astrologische symbolen weer. Of je gooit dobbelstenen
met astrologische symbolen. Deze technieken kun je ook
combineren. Astrologische kaarten zijn erg populair, er zijn in
Nederland verschillende versies op de markt gebracht.
Opvallend is dat astrologen deze systemen toch vaak als
'astrologie' aanduiden. De systemen zijn echter volledig
mantisch en het best te vergelijken met de Tarot. Jan de Graaf
geeft zijn boek over astrologische kaarten zelfs als motto De
astrologische tarot mee[124]. Alleen de symbolen en systemen
om de kaarten te leggen, zijn anders dan bij de Tarot.

Afb. 26 - Astrologische kaarten van Jaap Venker en Dick
Brouwer.

Dowsing
Dowsing is een Engels woord en je zult het niet in
Nederlandse woordenboeken vinden. Het is een
verzamelbegrip voor pendelen en voor het werken met een
wichelroede. Gemakshalve blijf ik het woord dowsing
gebruiken om het gebruik van pendel en wichelroede aan te
duiden.
Bij astrologen kom je de pendel een enkele keer tegen. In
Nederland schreef Jack Chandu een handig boekje[125] en de
Duitse astroloog Glahn publiceerde een uitgebreide reeks
boeken over pendelen[126], maar de meeste astrologen doen er
niet zoveel mee. Dat geldt nog meer voor de wichelroede, de
werelden van dowsing en astrologie zijn redelijk gescheiden.
Toch zijn er enkele overeenkomsten. Zowel bij dowsing als

bij astrologie gingen de beoefenaars lange tijd uit van een
stralingshypothese en in beide gevallen lieten ze deze
hypothese later los. Moderne dowsers gaan er meestal van uit
dat er geen sprake hoeft te zijn van straling om te kunnen
dowsen. Richard Webster schrijft bijvoorbeeld, dat we
gebruikmaken van een onderbewuste geest (subconscious
mind), waarin veel meer kennis is opgeslagen dan we ons
realiseren[127]. Tijdens het dowsen put je volgens hem uit deze
informatie.
Zowel dowsers als astrologen delen de twijfelachtige eer te
falen bij wetenschappelijk onderzoek en in beide gevallen zijn
de beoefenaars ervan overtuigd dat de methode toch werkt.

Afb. 27 - Pendel.

Met dowsing kun je op verschillende manieren werken. Een
wichelroede gebruik je voor het zoeken naar water, de
mogelijkheden zijn echter veel uitgebreider. Net als een
pendel kun je de wichelroede gebruiken voor het zoeken naar
allerlei voorwerpen, maar je kunt er ook antwoorden op
vragen mee krijgen.
Map dowsing of informatie dowsing is een bijzondere variant
van dowsing. Als je water, olie of een voorwerp wilt
opsporen, hoef je niet speciaal naar het gebied te gaan, waar je
wilt zoeken. In plaats daarvan kun je dowsen boven een
landkaart. Dit is een techniek die vrij algemeen is
geaccepteerd in dowsing kringen en ook over de resultaten is
men te spreken. Je ziet hier een interessante analogie met
astrologie. Het vinden van een ondergrondse waterstroom
onder een bepaald perceel kun je nog koppelen aan een
specifieke straling. Maar het vinden van zoiets via een
landkaart maakt straling wel erg onwaarschijnlijk, hier is iets
anders aan de hand. Net zoals de vragen die ik aan het begin
van dit boek stelde, een causale astrologie ondenkbaar maken,
kun je die causaliteit ook niet volhouden voor
dowsing.Dowsers lijken dat probleem te kennen en ze
proberen er ook een verklaring voor te geven. Ook de
Nederlandse parapsycholoog Tenhaeff beschrijft map dowsing
en stelt op grond hiervan dat dowsers paragnosten zijn[128].
Het meest frappeert mij bij dowsing dat enkele beoefenaars
een goed inzicht hebben in de invloed van de dowser op het
resultaat Zie hiervoor de eerdere citaten van Scott-Elliot en
Wheatley.

Hoe mantiek werkt
In de meeste mantische systemen gebruik je een vorm van
toeval. Je trekt willekeurige kaarten, gooit munten, enzovoort.
De eerste astrologen gebruikten veel katarches, de
astronomische standen voor een bepaald moment staan
natuurlijk vast, maar het tijdstip zelf is dan toevallig. Een
geboortehoroscoop kun je als een speciale vorm van een
katarche zien: na de geboorte staat het tijdstip wèl vast.
Natuurlijk krijgt elke astroloog voor een horoscoop dezelfde
astronomische gegevens via de computer maar toch zijn er
veel toevalligheden. Zo heeft de persoon van de astroloog
invloed op de duiding, het systeem dat hij of zij gebruikt zal
per astroloog anders zijn: vedisch, westers, Hamburger school
etc. Ook de extra duidingspunten die de astroloog meeneemt
in de duiding, vormen een persoonlijke selectie uit
bijvoorbeeld Zwarte Zon en Zwarte Maan, asteroïden,
planetoïden, vaste sterren, lots, dwads, harmonics, decanen en
midpunten. De keuze voor een huizensysteem is erg
belangrijk, evenals de keuze voor een zodiak.
Er is wel een redelijk vaste kern van technieken, zeker binnen
een cultureel bepaalde omgeving als respectievelijk de
westerse of vedische astrologie. Maar er is ook veel toeval.
Daarnaast corrigeren astrologen horoscopen vaak en dit leidt
meestal tot verschillende tijden. Er is dus enig toeval in het
spel maar niet in dezelfde mate als bij I Tjing of Tarot. Je
nodigt het toeval niet expliciet uit zoals je dat doet door

bijvoorbeeld munten te gooien.
Moet je de geboortetijd zelf als toevallig zien? Is de geboorte
zelf een speciaal orakel voor de mens? Dat is een verleidelijke
gedachte, maar dan zou je feitelijk weer uitkomen op een
objectief verband tussen de kosmos, op een specifieke tijd, en
de mens. Dat zou je terug moeten zien in onderzoek, en juist
niet in verkeerde horoscopen, en dat is niet zo. Je zult moeten
accepteren dat er meerdere tijden mogelijk zijn. Hoe zeker is
je eigen geboortetijd? Je hebt die tijd ongetwijfeld
gecorrigeerd en dat deed je, door te zorgen dat progressieve
systemen op de juiste tijd leken uit te werken. Dat is subjectief
- er zijn erg veel van die systemen - maar het levert je
kennelijk een tijd op waarmee je aan de slag kunt en waarmee
je kunt duiden. Speelt toeval hierin een rol? Verklaart dit
waarom de ene astroloog zweert bij transits, een ander bij
primaire directies en een derde bij een combinatie van
secundaire directies, transits maar dan wel geduid met
halfsommen? Als meerdere astrologen horoscopen corrigeren,
zullen ze niet op dezelfde tijd uitkomen, zeker niet als ze
verschillende technieken gebruiken. Is de gebruikte
geboortetijd dan toch onderhevig aan toeval?

Kiemmomenten
Er zijn momenten die je kunt duiden, maar die geen
rechtstreekse relatie hebben met het onderwerp dat je duidt.

Afb. 28 - Henri Spijkerman.
Henri Spijkerman noemt dit Kiemmomenten[129]. Een
kiemmoment is nooit het begin van een bekende gebeurtenis,
geen geboortetijd, niet de tijd voor een uurhoek. Het is een
andere tijd die toch een relatie heeft met het onderwerp dat je
duidt, maar die relatie hoeft niet logisch te zijn. De tijd is te
construeren, bijvoorbeeld door willekeurige standen te
noemen en na te rekenen wanneer die standen plaatsvonden,
en daarna voor dat moment de horoscoop te berekenen. Je
kunt ook willekeurige dagen, maanden, jaren en uren prikken
en daaruit een horoscoop construeren. Spijkerman heeft deze
inzichten alleen mondeling, in kleine kring, doorgegeven, je
komt dit begrip daarom niet tegen in de bestaande literatuur.
Er is enige overeenkomst met het begrip seed-moment. Een

seed-moment is ook een willekeurige tijd, maar wel een echte
tijd, bijvoorbeeld de tijd voor een uurhoek of katarche. Het
kiemmoment is breder, het biedt meer ruimte aan het toeval en
heeft niet noodzakelijkerwijs een logische relatie met hetgeen
je duidt. Een seed-moment zal meestal ook een kiemmoment
zijn maar andersom hoeft dat niet het geval te zijn.
Een voorbeeld van een kiemmoment vind je in het boek van
Willem Venerius: Heer Bommel en het para-abnormale. Over
de magie in de Bommelsaga[130]. Dit is een boeiende
verhandeling over de invloed van occulte en paranormale
aspecten in het werk van Marten Toonder. In het boek staan
horoscopen van Olivier B. Bommel en van Tom Poes. Nu zijn
dit figuren die geheel in de fantasie van Marten Toonder zijn
ontstaan en die dus geen geboortetijd hebben. Toch leveren de
gebruikte tijden een kloppende horoscoopduiding op, zoals
iedereen kan nalezen. Hoe komt zoiets tot stand? Venerius
beschrijft dat hij correspondeerde met Eiso Toonder, de zoon
van Marten, en met hem sprak over een horoscoop voor
Olivier B. Bommel. Eiso Toonder suggereerde de horoscoop
te berekenen voor 12 juli 1941, 6:00 uur 's morgens, in
Amsterdam[131]. De datum was de publicatie van de eerste strip
in de Telegraaf waarin Olivier B. Bommel figureerde. De tijd
was een schatting voor het moment van drukken maar feitelijk
een gok.
Venerius volgt daarna eenzelfde benadering voor de eerste
strip met Tom Poes: Amsterdam, 16 maart 1941 om 6:00 uur
's morgens in Amsterdam[132].

Waarom zijn de zo gevonden tijden belangrijk? Het zou, met
een beetje geluk, inderdaad het juiste moment voor de eerste
drukgang kunnen zijn, maar zelfs dan... Marten Toonder
bedacht de figuren Bommel en Tom Poes natuurlijk al veel
eerder, hij tekende ze, lang voordat ze gedrukt werden, hij
sloot al eerder een contract af voor publicatie. Maar genoemde
dagen met gegokte tijden leveren toch een duiding op die
klopt. Om subjectieve invloeden van de duider uit te sluiten,
heeft Venerius zelfs uitsluitend teksten uit een
computerduiding gebruikt. Als hier sprake is van mantiek kan
het dus niet om een mantische duiding gaan maar alleen om
een mantische bepaling van het moment.
Het principe van het kiemmoment vind je ook terug bij andere
auteurs, hoewel deze de term uiteraard niet gebruiken.
Geoffrey Cornelius beschrijft een groot aantal
horoscoopduidingen, die niet zijn gemaakt voor een
beginmoment, maar op een andere manier zijn gekoppeld aan
het te duiden onderwerp[133]. Als voorbeeld gebruikt hij onder
andere de horoscoop, die je vindt in de publicatie Objections
to Astrology van Bart Bok en Lawrence Jerome, met daarin
een aanval op de astrologie die is getekend door 186
wetenschappers. In deze publicatie vind je een
horoscooptekening, het is slechts een illustratie van een
willekeurige horoscoop. Cornelius duidt deze horoscoop; niet
om iets te weten te komen over de oorspronkelijke
horoscoopdrager. Hij duidt de horoscoop om de aanval van
Bok en Jerome te begrijpen. De resultaten zijn verbluffend.
Cornelius weet de aanval van Bok en Jerome perfect te
analyseren met deze horoscoop, die uiteraard nooit is opgezet

voor deze analyse. Het is immers een willekeurige horoscoop.
Toch is deze horoscoop te gebruiken voor de vraag die
Cornelius zich stelde: hij wilde meer weten over de aanval van
Bok en Jerome. Deze duiding is één van de vele voorbeelden
die hij geeft, voorbeelden van horoscopen die te duiden zijn,
terwijl ze geen echte relatie hebben met het onderwerp.
Cornelius trekt de conclusie dat astrologie feitelijk berust op
divinatie ofwel mantiek.

Uurhoekastrologie
Een uurhoek is een horoscoop, voor het moment dat iemand
een vraag stelt, en je duidt de horoscoop voor dat moment, om
antwoord op die vraag te krijgen. Evenzo kun je een
horoscoop maken voor een gebeurtenis, waarvan je de
betekenis wilt kennen. Er is dan geen echte geboortetijd, er
ontstaat niet een mens die in harmonie is met de kosmos.
Voorstanders van een causale verklaring van astrologie,
proberen nog wel eens bij geboortehoroscopen stralingen, of
andere mechanismen, als verklaringsmodel te gebruiken. Voor
een uurhoek gaat dat niet op. Een straling zou misschien op
een persoon in kunnen werken. Of je daarmee een
horoscoopduiding kunt verklaren? Ik denk het niet. Maar met
een uurhoek kun je elke vorm van beïnvloeding, of van
straling, overboord zetten. Het is moeilijk vol te houden dat
straling inwerkt op een vraag. Misschien op de vraagsteller,
maar dan denk je toch meer aan transits op diens horoscoop en
niet aan het maken van een nieuwe horoscoop.

Uurhoeken vallen, zo mogelijk nog duidelijker dan
geboortehoroscopen, buiten een rationeel kader. En ze vormen
een duidelijk voorbeeld van een kiemmoment, een ander
moment dan de geboorte en een moment dat toch te duiden is.

Regel van Hermes
De Trutina Hermetica of Regel van Hermes is een oude
astrologische techniek die astrologen, sinds enkele decennia,
vrij algemeen afdoen als bijgeloof. Maar vroeger kende de
Regel van Hermes de nodige aanhangers: Leo Knegt[134],
Sepharial[135], M.H. v.d. Putte[136], E.H. Bailey[137] en anderen.
De regel komt op het volgende neer:
• De Maan heeft tijdens de geboorte dezelfde stand, als
de ascendant tijdens de conceptie.
• De Ascendant heeft tijdens de geboorte dezelfde stand,
als de Maan tijdens de conceptie.
Van één ding ben ik zeker: de regel werkt niet, in ieder geval
niet altijd. Er is maar één geboortetijd waar ik geen enkele
twijfel over heb, die tijd is tot op de seconde bepaald en
gemeten bij de eerste schreeuw. Dat is de geboortetijd van
mijn eigen zoon, die heb ik zelf opgenomen met een vooraf èn
achteraf geijkt horloge. De Regel van Hermes blijkt hier niet
op te gaan.
Bovendien, als de regel al zou werken als correctiemiddel, zou
er steeds een concentratie van geboortes in bepaalde

tijdspannes moeten zijn, maar dat blijkt niet het geval.
Is het dus terecht dat we de Regel van Hermes als bijgeloof
beschouwen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat de
Regel de eigenlijke conceptie aangeeft, maar de regel leidt wel
tot een kiemmoment en dat kun je wel degelijk duiden. Dat
moment is niet noodzakelijkerwijs het moment van conceptie
maar een moment waarvoor je een horoscoop kunt duiden,
zoals voor elk ander kiemmoment.

Een orakel gebruiken
Als je een vraag stelt aan een orakel, om te kijken of het
werkt, zul je meestal geen resultaat krijgen. Om wel resultaten
te krijgen, moet je een bepaalde houding hebben, die dat
mogelijk maakt. Strikte regels zijn er niet maar er zijn wel een
tweetal belangrijke aandachtspunten:
• De intentie, de vraag die je stelt en de manier waarop
je die vraag stelt.
• De mindset, de houding die je zelf aanneemt.

De intentie
Onder gebruikers van de I Tjing is het hexagram De
jeugddwaasheid befaamd. Het is een typisch antwoord op een
niet serieuze vraagstelling. Orakels lenen zich niet voor adhoc vragen en evenmin voor vragen die zijn bedoeld om te

testen. Je vraag moet enig belang hebben, er moet een
noodzaak voor de vraag zijn. Een vraag die je stelt uit
nieuwsgierigheid, heeft bij het orakelen geen zin.
De vraag moet de lading dekken, als je een onderzoek doet
naar een bepaald orakel en kijkt of je het goede antwoord
krijgt, stel je een andere vraag dan je formuleert. Je
onuitgesproken vraag is dan: "Werkt dit orakel ?"

De mindset
Je ratio kan niet met orakels overweg. Voor het raadplegen
van een orakel, moet je tot rust komen en proberen iets te
ervaren, zonder dat je daarvoor de ratio gebruikt. Een
orakelvraag is iets anders dan het snel raadplegen van Google.
Het is niet de bedoeling bewust en actief te proberen de ratio
minder prominent te laten zijn. Als je dat doet, activeer je de
ratio juist. Beter is het om te ontspannen, je de vraag bewust te
worden zonder er actief over na te denken. Het lijkt een beetje
op mediteren. Neem vooral de tijd.

Ritueel kader
Vaak krijg je het advies om, bij het gebruik van een orakel,
bepaalde rituele handelingen uit te voeren en andere
handelingen juist na te laten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om
het bewaren van Tarot kaarten in een zijden doek, het niet
laten aanraken van een pendel door anderen of het door de
maan laten bestralen van een zwarte spiegel. Ook als je langs

omwegen tot een resultaat komt, is er sprake van een rituele
handeling. Dat zie je bijvoorbeeld bij geomantiek, waar je een
groot aantal omrekeningen moet gebruiken om de uitkomst
van het orakel te bepalen.
Op deze manier schep je een ritueel kader, waarbinnen de
divinatie plaatsvindt. Voor dit rituele kader hoor je vaak de
term templum gebruiken.
Je hoeft dergelijke rituele handelingen nooit letterlijk te
nemen. Tarotkaarten behouden echt hun kracht niet door ze in
een zijden doek op te bergen. Tarotkaarten hebben uit zichzelf
geen kracht. Die kracht zit in jou en niet in de
orakelvoorwerpen. En om dezelfde reden raakt een pendel niet
van slag als iemand anders hem gebruikt. Toch zijn de rituele
handelingen wel zinvol. Ze kunnen een overgang mogelijk
maken van het haastige leven naar een toestand van
contemplatie. Ze helpen je om je open te stellen voor je
innerlijke kennis. Zorgvuldigheid in de omgang met de
orakelvoorwerpen kan daarbij helpen. Hóe je dat invult doet er
niet zoveel toe. Ook het rustig nemen van je tijd kan helpen.
Voor het duiden van een horoscoop, kun je overwegen de
tekening met de hand te maken en niet alleen met de
computertekening te werken, maar noodzakelijk is dat niet.
Wat telt is, dat je niet in een haastige gemoedstoestand snel
even kijkt naar een horoscoop, maar dat je de tijd neemt de
malende ratio tot rust te laten komen en open te staan voor wat
jouw innerlijk je vertelt.

Wetenschappelijke tests
Niet alleen astrologen, ook gebruikers van wichelroede en
pendel weten zeker dat ze resultaten bereiken. Maar als je dat
wetenschappelijk wilt bewijzen heb je een probleem.
Een mooi voorbeeld is een onderzoek dat Rob Nanninga
beschrijft onder de titel Pendelaars van slag[138]. In 1992
loofden bestuursleden van Skepsis 10.000 gulden uit, als je in
een onderzoek aan kon tonen dat pendelen werkte. Je moest in
dertig gevallen minimaal vijftien keer één doosje, met daarin
een voorwerp, selecteren uit een set van zes. De onderzoekers
namen de nodige voorzorgsmaatregelen. De doosjes werden
op een plank gelijmd. Eén onderzoeker gooide een
dobbelsteen en stopte dan een voorwerp, dat de pendelaar had
meegebracht, in het doosje met het geworpen nummer. De
plank met doosjes werd aan een andere onderzoeker gegeven
die de plank bij de pendelaar plaatste. De pendelaar mocht de
doosjes niet aanraken en kreeg tien minuten om te bepalen in
welk doosje het voorwerp zat. Er waren drie rondes, in elke
ronde moest een pendelaar in tien tests vijf keer het juiste
doosje aanwijzen.
De deelnemende pendelaars verwachtten zeven tot acht keer te
scoren maar in de eerste ronde scoorden ze gemiddeld slechts
iets meer dan twee keer. Het beste resultaat was drie keer.
"Niet significant" stellen de statistici dan. Een tweede of derde
ronde was niet meer nodig, de sponsors konden hun geld in de
zak houden en de teleurgestelde pendelaars zochten naar
verklaringen. De kleur van de doosjes, te veel

verwarmingsbuizen?
Er bestaan ook positieve onderzoeksresultaten over dowsing.
Hans-Dieter Betz onderzocht het zoeken naar water met een
wichelroede[139]. Niet in een laboratoriumopstelling maar door
de resultaten van enkele dowsers te volgen. Voor in ieder
geval één dowser kon hij een lange reeks van vrijwel
consequent positieve resultaten registreren. Het onderzoek van
Betz is niet statistisch te analyseren, daarvoor zijn er in de
praktijk te veel variabelen, maar het is wel overtuigend.
Hoe kan het dat dowsing tot positieve resultaten leidt maar in
een formele onderzoekssituatie meestal faalt? Ik denk dat er
een verklaring is, een verklaring die ik al eerder noemde. Als
je een orakel gebruikt, is de vraagstelling essentieel, het orakel
moet om een belangrijke vraag gaan. Een orakel bevragen uit
nieuwsgierigheid, werkt niet. Als je een wetenschappelijk
onderzoek doet, is de vraag steeds: werkt dit orakel? Maar dat
is een vraag uit nieuwsgierigheid die losstaat van de vraag die
je in de test stelt.
De dowser J. Scott-Elliot schrijft dat er een noodzaak moet
zijn voor de gestelde vraag, omdat je anders de juiste
instelling niet bereikt om te dowsen en hij noemt dat als
verklaring voor falende tests[140].
De pendelaars en de onderzoekers, in de testsituatie van
Skepsis, stelden niet de vraag naar de plek van een voorwerp,
ze stelden de vraag of pendelen werkt. Je richt dan de focus
niet meer op wat je denkt te vragen. De mindset die nodig is

voor het orakelen is verdwenen.
Geldt dit ook voor astrologie? Als je astrologie als een orakel
ziet, een duiding waarbij de mentale instelling van de duider
doorslaggevend is, ja, dan geldt dit ook voor astrologie. Als
astrologie een herhaalbare duidingstechniek is, die je rationeel
en mechanisch uitvoert, dan zouden de testresultaten positief
moeten zijn.
We hebben al gezien dat astrologie het in wetenschappelijke
tests niet redt. Het aantal negatieve resultaten is vele malen
groter dan de enkele positieve uitkomsten. De persoonlijke
ervaring van astrologen is echter anders: astrologie werkt en
biedt vaak spectaculaire resultaten. Maar dan moet het wel om
een echte duiding gaan, een orakel dat niet wordt geïmiteerd
voor een test.
Ik denk wel dat testen soms nut heeft. Beginnende dowsers
wordt vaak aangeraden proeven te doen. Maar dan is er
volgens mij toch een andere vraagstelling dan de
wetenschappelijke. De dowser zoekt dan naar zijn of haar
verborgen talenten en dat is een vraagstelling met meer
noodzaak dan een poging om tot statistische bewijsvoering te
komen. Misschien moet je het leren dowsen zelfs zien als een
vorm van inwijding.

Mantiek in de astrologische duiding
Je hebt al gezien dat astrologen graag met mantische systemen

werken. In hoeverre is de duiding zelf een mantisch proces?
Dat gold in ieder geval voor de eerste vormen van astrologie,
zowel bij de Babyloniërs, als bij de eerste Helleense
astrologen. En als we accepteren dat astrologen ook nu nog
werken met mantiek, dat de horoscoopduiding op mantiek
berust, kunnen we een antwoord vinden op de vier
kernvragen.

Verschillende en tegenstrijdige technieken
De verschillende, en vaak tegenstrijdige, technieken zijn niet
meer dan hulpmiddelen voor de mantisch werkende astroloog.
Ze zijn een probleem, als je een concrete relatie tussen
hemelstanden en mens veronderstelt, maar in mantiek is de
gebruikte techniek slechts een middel, waarmee je innerlijke
kennis ontsluit. Dat middel is persoonlijk: je kunt bijvoorbeeld
de tarotkaarten op vele manieren leggen, welke manier je kiest
bepaal je zelf. En je kunt prima zelf een nieuwe methode
bedenken. Het zijn in de horoscoop niet de standen zelf, of de
technieken, die werken, maar het is de duider, de astroloog.
De keuze voor een siderische of tropische zodiak, of voor de
toepassing van verschillende huizensystemen, maken een
mechanistisch verklaarde duiding onmogelijk, maar als je de
gevonden symbolen mantisch duidt, vervalt dat bezwaar. De
gevonden standen hebben een toevallig karakter, ze zijn op
zich niet betekenisvol. De standen leiden pas tot
betekenisvolle uitspraken als je ze gebruikt in een orakel, als
je ze duidt.

Technieken zonder astronomische grondslag vormen ook geen
bezwaar meer, als we de duiding mantisch verklaren. Dat
technieken geen astronomische grondslag vereisen is - vanuit
de mantiek gezien - begrijpelijk. Je duidt symbolen en geen
werkelijke standen. Het gaat in de astrologie niet om het
causale effect van straling, je kunt op vele niet-causale
manieren tot kennis komen, net als de dowser die map
dowsing gebruikt. De astronomische werkelijkheid is niet
doorslaggevend maar de duiding van symbolen. Die symbolen
kunnen aan de hemel staan maar ook andere symbolen kun je
duiden. Het gaat om de subjectieve beleving van de mantische
duider.

Verkeerde tijden en horoscopen
Verkeerde geboortetijden passen op geen enkele manier
binnen de gebruikelijke opvattingen over duiding. Binnen de
mantiek daarentegen, duid je niet primair geboortetijden, maar
gebruik je een orakel. Een tijd kan zinvol zijn zonder dat het
om de eerste schreeuw gaat. De keuze voor een tijd hoort bij
het mantische proces. Je kunt met verschillende tijden werken,
er zijn geen goede of foute tijden; er is voor een duiding alleen
de tijd die jij kiest, díe tijd leidt tot informatie. Als je een
vergissing maakt met de geboortetijd, kun je dat als een
betekenisvol signaal zien. De resulterende tijd is niet de exacte
geboortetijd maar is wel duidbaar.

Onderzoeksresultaten
De falende onderzoeksresultaten blijven, ook als je astrologie
mantisch toepast, maar nu kun je ze begrijpen. In de mantiek
moet je niet lukraak vragen stellen maar kun je alleen vragen
met een zekere noodzaak duiden. De duiding van die vragen
doe je bovendien binnen een bepaalde mindset. Bij onderzoek
is van deze voorwaarden geen sprake, de betrokken
astrologen, of andere duiders, lijken dan ook te falen. Ze
proberen het onduidbare te duiden. En dat geldt ook voor
statistisch onderzoek. Welke vraag stel je als je 1000
horoscopen van wetenschappers bestudeert? Wat is hier zo
dwingend? Het resultaat zal teleurstellend zijn. Je vindt
hooguit een correlatie die je aangeeft dat er toch iets is, maar
die correlatie leidt niet tot een bruikbare duidingstechniek.
Daarvoor is de gevonden correlatie te zwak. Onderzoekers
gebruiken geen echte vragen, geen vragen met enige
noodzaak. Ze stellen daarentegen een meta-vraag, een vraag
naar de juistheid van de gebruikte methode. Als er geen
noodzaak is voor de gestelde vraag, krijg je geen antwoord.

Nieuwe vragen
Als duiding een vorm van mantiek is, kunnen we onze vragen
beantwoorden. Maar als je astrologie op een mantische manier
verklaart, roept dat ook nieuwe vragen op, zeker bij astrologen
voor wie de geboortetijd min of meer heilig is. Hoe gaat dat
mantische proces in zijn werk? Kan ik willekeurige
technieken kiezen? Is er nog wel kennis van duiding nodig?

En hoe zit het met de enkele onderzoeksresultaten die wel
positief zijn, zoals die van Gauquelin?
Vooropgesteld: als je op een goede manier duidt, hoef je niets
aan je techniek te veranderen. Je zult je overtuiging, dat je de
juiste techniek gebruikt, misschien wel wat moeten
relativeren, het is echt niet de enige juiste techniek. En zoals je
al gezien hebt passen veel astrologen al een vorm van mantiek
toe naast de astrologie en ook binnen de astrologische
techniek is de mantiek al vaak herkenbaar.
Die mantiek is heel belangrijk maar biedt niet een verklaring
voor àlle vormen van astrologie. Er is meer, de resultaten van
Gauquelin tonen dat aan. Maar voor de duiding geldt, dat het
voor het overgrote deel om mantiek moet gaan.
Horoscopen zijn vrijwel altijd uniek. Als je zo'n horoscoop
duidt, maak je een aantal keuzes. Ik denk dat die keuzes niet
alleen een kwestie van techniek zijn, dat ze niet herhaalbaar
zijn en bij een volgende duiding niet opnieuw op dezelfde
manier worden toegepast. Juist omdat horoscopen uniek zijn,
vergen ze elk hun eigen aanpak. En in de praktijk doe je dat
waarschijnlijk al.

Geboortetijden
De belangrijkste keuze die je maakt, is die van de
geboortetijd. Je vraagt je af hoe geloofwaardig een
geboortetijd is. Een tijd van de burgerlijke stand is dan al heel
mooi, maar ook die tijd is vaak fors afgerond. Wat doe je:

neem je deze onzekere tijd als uitgangspunt voor je duiding, of
corrigeer je de horoscoop? Als je corrigeert, beschik je over
veel mogelijkheden, maar waarschijnlijk werk je meestal met
dezelfde technieken, bijvoorbeeld transits gecombineerd met
primaire directies. Maar welke gebeurtenissen hanteer je en
welke progressieve standen zoek je daarbij? Correctie is een
onzeker proces. De keuze voor een tijd is een mantische keuze
en dat geldt niet alleen als je je vergist in de tijd.

Technieken
Je zult waarschijnlijk niet spontaan van huizensysteem
wisselen, of je zodiak veranderen van tropisch naar siderisch.
Maar je gebruikt wel een reeks van technieken en daarin maak
je keuzes, elke duiding opnieuw. Neem je een aspect met een
ruime orb mee? En hoeveel orb extra hanteer je bij een
overbrugging via een ander aspect? Hoeveel extra waarde ken
je toe aan een T-cross als de betrokken planeten ook een
halfsom vormen? Leg je meer nadruk op quintielen, als je ziet
dat de horoscoop veel van deze aspecten heeft?
Duiden is wichelen, een mantisch proces.
En als je toch met strikte duidingsregels werkt? Dat zie je
vooral bij uurhoeken en juist daar is het tijdstip van de vraag
ongepland. Er is toeval in het spel en dat biedt ruimte voor
mantiek.
Een tweede variant zijn computerduidingen. Vooraf staat vast
wat de uitkomst is, een computerprogramma wichelt niet.

Daarom geloof ik ook niet in computerduidingen, ze blijven
hangen in algemeenheden. Maar als je het toeval toelaat in een
selectie van de tijd - zoals bij de eerder genoemde horoscopen
van Olivier B. Bommel en Tom Poes - blijkt de duiding wel te
kunnen kloppen.

Horoscopen
Welke horoscopen duid je als astroloog? Daarmee bedoel ik
niet het meelezen van andermans duiding in een tijdschrift
maar het zelf actief duiden. Je kiest mensen die je interesseren
en je krijgt misschien mensen op bezoek, voor wie je de
horoscoop duidt. Kan het zijn dat je horoscopen duidt die bij
je horen? Ik weet dat dit vergezocht klinkt maar ik vermoed
dat het toch waar is. De mantiek is niet alleen belangrijk als
basis van het duidingsproces maar er is een mantisch proces
op een hoger niveau dat astroloog en horoscoop samenbrengt.
Van de meeste mensen wordt de horoscoop nooit geduid. Wat
voor consequenties heeft dat? Je kunt horoscopen duiden die
op je pad komen. Als je in zo'n horoscoop Jupiter ziet
culmineren, of prominent in het zesde huis, denk je misschien
aan een medisch beroep en die duiding kan zomaar correct
zijn. Echter, als je de horoscopen van zo'n duizend medici
statistisch analyseert, vind je deze standen helemaal niet
terug[141]. Maar die duizend medici duid je niet, die analyseer
je met statistische technieken. Deze horoscopen ondergaan
niet het proces van de duiding en daardoor krijg je ook geen
informatie over die horoscopen. Een horoscoop moet geduid

worden om te bestaan.

Achterliggende filosofie
Ik denk dat ik aannemelijk heb gemaakt dat astrologie
grotendeels op mantiek berust. Maar als ik wil uitleggen, hoe
je dat rijmt met de gebruikelijke duiding van horoscopen en
met de gebruikelijke geboortetijden, wordt het lastig. In de
overwegingen hiervoor schets ik dat astrologen en horoscopen
bij elkaar kunnen horen, of juist niet, en daarmee verlaat ik het
gebied van de rationaliteit. Het is moeilijk dit uit te leggen, als
je dat probeert kom je gemakkelijk tot een verklaring die te
beperkend is. Maar ik wil toch duidelijk proberen te maken
wat ik bedoel en accepteer dan maar, dat ik er niet in zal
slagen het hele verhaal te beschrijven.
We zitten met een aantal fenomenen die met rationele
middelen niet te verklaren zijn. Astrologen - en ook andere
mantici - kunnen tot opmerkelijk goede uitspraken komen,
waarbij ze hun informatie uit het niets lijken te halen. Ze
gebruiken symbolen maar die symbolen gebruiken ze nogal
losjes. Het zijn willekeurig getrokken kaarten, gegooide
muntjes, planeetstanden die niet correct hoeven te zijn.
Belangrijker dan de methode is de innerlijke houding van de
duider en de oprechtheid van de gestelde vraag. Daarnaast
lijkt het dat astrologen horoscopen tegenkomen die bij ze
passen, die ze kunnen duiden. Het is alsof ze de juiste vragen
gesteld krijgen. Is elke horoscoop door elke astroloog te
duiden? Ik denk alleen tot op geringe hoogte, pas als je

affiniteit met de betrokken persoon hebt, kom je tot een goede
duiding. Wat zit hier achter?
Is er sprake van een collectief kennisgebied, waar je als duider
uit kunt putten? Is dat het Collectieve Onbewuste van Jung[142]
of misschien Het Veld van McTaggart[143]? Of de Kronieken
van Dzyan van Blavatsky[144]? Je kunt proberen dit met
esoterische kennis te verklaren maar daar is veel inzicht voor
nodig.
In de beginperiode van de astrologie schreven astrologen dit
vaak toe aan de goddelijke wil, maar een god uit die periode is
niet te vergelijken met het godsbegrip in de huidige tijd. Ik
vraag me oprecht af of we - na twee millennia christendom ons nog een beeld kunnen vormen van een god, zoals die door
bijvoorbeeld de oorspronkelijke Hermetici werd ervaren.
Ik geloof niet dat het om een personifieerbare god gaat. Er is
een collectief weten, achter het leven lijkt een bewuste
gedachte te staan. Willem Venerius sprak mij over "Gedachte
zonder denker". Dat is de titel van een boek, dat inhoudelijk
losstaat van dit onderwerp, maar die lijkt te wijzen in de goede
richting[145].
Bovendien denk ik - maar dat is een strikt persoonlijke
opvatting - dat de oude hermetische opvattingen een begin van
een verklaring bieden.

Een praktijkvoorbeeld van een
mantische duiding
In de herfst van 2009 heb ik een ontmoeting met Henri
Spijkerman en Willem Venerius. We maken die dag een
wandeling in het buitengebied van Zwolle. Vanaf een brug
zien we - aan de rand van een bos en langs de oever van een
beekje - iemand liggen, bewegingloos. Het is al oktober en
vrij fris, geen weer om in het magere zonnetje te liggen. We
blijven eerst besluiteloos staan maar gaan dan toch kijken wat
er aan de hand is. We banen ons een weg door het bos en
vlakbij gekomen schrikt de persoon op: een vrouw, die
kennelijk toch besloten had van de herfstzon te genieten, en in
slaap was gevallen. Opgelucht dat er niets ernstigs aan de
hand is, gaan we verder met onze wandeling. Deze
gebeurtenis inspireert ons, we fantaseren over verhalen met
misdadige onderwerpen, verhalen waar het vermeende lijk
langs de beek prima in zou kunnen passen. Henri krijgt het
idee een boek te laten ontstaan, waarin occulte en criminele
thema's op meerdere momenten in de geschiedenis van zich
doen spreken. Gebeurtenissen met een geheimzinnige
samenhang, die we niet vooraf plannen, maar die we op een
magische manier willen laten ontstaan. Het eigenlijke
onderwerp wordt in dit boek niet genoemd maar is op de
achtergrond onmiskenbaar aanwezig. Belangrijke elementen
zijn alchemie, occultisme, misdaad en Absinth (De Groene
Fee).
Het is een proces waarbij kennis ontstaat op een manier die we

vooraf nog niet kunnen overzien.
Alle drie komen we met ideeën en Willem schrijft de
uiteindelijke versie. We menen het serieus en komen enkele
weken later opnieuw bij elkaar. We kiezen een kiemmoment,
om de beurt noemen we een plaats, jaar, maand, dag, uur en
minuut. Dat wordt Parijs, 2 november 1156, 0:30. De tijd is
MPT en de Juliaanse kalender is van toepassing. De datum en
tijd zijn toevallig, ze komen voort uit een collectief proces, en
we hebben geen idee wat we in de horoscoop zullen vinden.
Even later zitten we op zolder, waar Willem zijn computers
heeft staan. De horoscoop is berekend en Willem en Henri
bespreken een schaakwedstrijd, terwijl ik al begin te duiden.
Het valt me op dat er veel quintielen en biquintielen zijn.
Quintielen zijn voor mij opvallend; ze hebben al langere tijd
mijn aandacht en ik schreef er in 1977 een artikel over in
Spica[146].
Mercurius staat conjunct met Neptunus (in Boogschutter) en
samen vormen ze een vierkant met Jupiter (in Vissen), dat
geeft heel aardig weer hoe we het boek denken te schrijven.
Maar er is iets anders dat toevallig mijn aandacht trekt:
Uranus staat exact op de halfsom van Ascendant en Pluto, de
orb is 1 boogminuut.

Afb. 29 - Horoscoop van een kiemmoment.
Ik besluit spontaan dat Uranus de kern is van de horoscoop,
dus van het kiemmoment. Dat is niet conform een mij bekende
duidingsregel, het idee komt vanzelf bij me op. Thuisgekomen
zoek ik de graad waar Uranus staat op in Janduz; de 21e graad
van Steenbok. Eigenlijk kijk ik vrijwel nooit naar
gradenbetekenissen. Waarom doe ik dat nu wel? Ik weet het
niet.
Maar als ik lees wat Janduz schrijft, ben ik verbijsterd.

Afb. 30 - Tekening bij graadduiding.
21e graad ... In een werkkamer ziet men een hoge lessenaar
waarop een groot geopend boek ligt, de pagina's bedekt met
hiërogliefen. Op een tafel staan wetenschappelijke apparaten.
Dit is een graad van vernieuwing.
Afhankelijk van de mate van ontwikkeling en de planetaire
posities die bij hem horen, bezit deze persoon verschillende
vaardigheden, maar het gaat steeds om intellectuele
vaardigheden, zelfs als het beroep noodzakelijkerwijs zakelijk
is.
Dit kan beginnen als een redacteur, boekhandelaar,
bibliothecaris, archivaris of boekenliefhebber.
Het boek ligt ook aan de basis van alle beroepen die het
vastleggen, het herinneren vereisen; geschiktheid voor
literatuur, schrijver, redacteur van memoires, meer of minder

bekend.
Uiteindelijk komen we op het geval van de geleerde, de
onderzoeker die wil zoeken naar van oude methoden afgeleide
processen die hem eer zouden brengen, maar alleen na het
ontwarren van de principes die worden toegepast in de
wirwar van dogma's en onbegrijpelijke formules die
weerzinwekkend zijn voor de moderne geest.
Als meester in de oude en moderne talen, kan hij in de teksten
zelf de onderwerpen bestuderen, die hem interesseren en, als
hij niet slaagt in het vinden van het geheim van de
alchemisten of van alle andere occultisten, kan hij worden
geleid naar een nieuwe ontdekking die van groot belang is
voor de meeste mensen en die hem beroemd zal maken.
Het is ook mogelijk dat hij de menselijke wetenschap laat voor
wat het is om de geestelijke en goddelijke werelden te
verkennen, en, als een nieuwe Pythagoras, zijn
wetenschappelijke en analytische geest in zal zetten voor de
hervorming van filosofische gedachten en een nieuwe school
zal creëren voor ontwikkeling en transmutatie van astrale en
etherisch lichamen.
De constellatie "Indiaan" geeft een snel en volledig
doordringen, kennis, interesse in het oostelijk, in mystiek en
sport[147].
De graadbetekenis van Janduz lijkt haast overgeschreven uit
onze plannen.

Deze duiding is mantisch. De tijd is willekeurig gekozen en er
is een serieus gemeende belangstelling voor het onderwerp.
Maar we zagen de horoscoop als een leidraad voor het
schrijven van het boek. We wilden er zelfs progressies voor
berekenen en daaruit tijdstippen afleiden. De
duidingstechnieken die ik gebruikte, waren op geen enkele
manier standaard. Ik besloot tijdens de duiding een bepaalde
weg op te gaan, van systematiek was geen sprake.
Wat zegt zo'n duiding? Niets over de kans van slagen van ons
project, want die vraag hebben we niet gesteld. Maar de
horoscoop zegt wel iets over de, soms extreme,
zeggingskracht van mantische technieken.
Henri, Willem en ik bedenken vaker gezamenlijke projecten
en we ronden die nooit af. Maar onze ideeën zijn wel
voedingsbodem voor andere projecten. Van Willem Venerius
verscheen een prachtige roman, Zielsverduistering[148], waarin
de oplettende lezer in een scene de bovengenoemde
graadbeschrijving kan herkennen.

Een poging tot verklaring
Binnen de astrologie kun je in beperkte mate van wetenschap
gebruik maken. De resultaten van historisch onderzoek zijn
bijzonder nuttig, de psychologie biedt inzichten die verrijkend
zijn voor de astrologie. Maar de astrologie zelf is niet
wetenschappelijk te onderzoeken.

Een belangrijk kenmerk van de wetenschappelijke methode is
herhaalbaarheid. Als gebeurtenis A volgt op gebeurtenis B
zegt dat, volgens de wetenschappelijke aanpak, nog niets. Als
je als wetenschapper het vermoeden hebt dat er toch een
samenhang is, kom je met een hypothese. Die hypothese kan
bijvoorbeeld zeggen: als gebeurtenis A plaatsvindt, is er een
significant grote kans op gebeurtenis B. Zo'n hypothese moet
je toetsen. Je zorgt ervoor, dat gebeurtenis A meerdere malen
plaatsvindt en kijkt hoe vaak gebeurtenis B plaatsvindt. Als
dat vaak genoeg gebeurt, spreek je van een correlatie: de kans
op B wordt groter als A gebeurt.
Hoe vaker je zo'n waarneming herhaalt, hoe groter de
bewijskracht is. Dus herhaalbaarheid is belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt ook voor de
omstandigheden: er moet zo weinig mogelijk beïnvloeding
zijn door factoren die niet bij het onderzoek horen. Het liefst
werk je onder laboratoriumomstandigheden.
Voor veel vormen van onderzoek is de wetenschappelijke
methode prima geschikt. Maar voor orakels heb je er niets
aan. Orakels zijn niet herhaalbaar en je kunt er niet mee
werken in laboratoriumomstandigheden.
Als je orakels onderzoekt, is de intentie van de vraagstelling
van belang. Er moet enige noodzaak zijn om het antwoord te
krijgen. Bij een toetsing is er geen echte noodzaak en als je de
toetsing vaker uitvoert vervalt de noodzaak al geheel. De
vraag is niet meer de gestelde vraag maar de vraag is
eenvoudigweg: werkt dit orakel? Kan ik bewijzen dat het

werkt?
Orakels vereisen een open, ontvankelijke geest. Als er al
verstorende omstandigheden zijn, kunnen die omstandigheden
zomaar betekenisvol zijn. Je wilt je niet afsluiten, je wilt je
openstellen.
Het is geen fout van de wetenschap dat je orakels niet kunt
onderzoeken. En het is geen fout van orakels dat ze niet
wetenschappelijk te toetsen zijn. Wetenschap en orakels moet
je gewoon niet combineren.
Astrologen doen er goed aan de manier, waarop ze
horoscopen duiden, niet wetenschappelijk te noemen,
astrologie is namelijk niet wetenschappelijk. Je kunt een
goede astroloog zijn en prima resultaten halen met je
duidingen, maar aan wetenschappelijke eisen zul je niet
voldoen. Ik denk dat je dat ook niet moet willen. Een
astrologisch of ander orakel is - eenmaal in handen van de
wetenschap - ten dode opgeschreven. De wetenschap eist
empirisch onderzoek, ondersteund door statistische
significantie. Dat is niet te combineren met een mantische
duiding. Je innerlijk weten, je intuïtie, kan niet functioneren in
een omgeving die zich niet meer bezighoudt met de inhoud
van de gestelde vragen. Als je dat toch probeert, zie je het
werkelijk waardevolle, het mystieke inzicht in jezelf,
verdwijnen.
Wetenschappelijk werken is wel mogelijk met delen van
astrologie, maar niet met de horoscoopduiding zoals wij die

kennen. Dat betekent niet dat er geen vorm van duiding
mogelijk zou kunnen zijn, die aan wetenschappelijke eisen
voldoet. Het is alleen nog volstrekt onduidelijk hoe een
dergelijke duiding er zou uitzien.
Ook in het werk van Gauquelin[149] zie je dat beperkte delen
van de astrologie wetenschappelijk te verklaren zijn.
Er zijn astrologen die een wetenschappelijke astrologie
nastreven. Zij willen de toegang tot het academische bolwerk
versnellen, door astrologie serieuzer aan te pakken.
Astrologen moeten hun theorieën bewijzen, bijgelovige
aspecten van de astrologie moeten verdwijnen, en bovenal
moet alles wat occult is uit astrologie worden verwijderd.
Je kunt bewondering hebben voor de gedrevenheid van
astrologen die dit doel willen bereiken. Wie beziet hoe het
Gauquelin is vergaan, zou toch wat voorzichtiger moeten zijn.
Gauquelin leverde overtuigend bewijs voor het bestaan van
correlaties tussen planeetstanden en onder meer mensen die
uitblinken in bepaalde beroepsgroepen. Maar zijn resultaten
kregen geen enkele kans. Een uitgebreid, en uiterst
droefstemmend, verslag hiervan, is gemaakt door de kritische
astronoom Dennis Rawlins[150]. Als je het verslag van Rawlins
leest, begrijp je dat de poorten van de universiteit nog wel
even gesloten blijven.
Wetenschappelijk gerichte astrologen mogen graag af willen
van occulte elementen in de astrologie, dat neemt niet weg dat
astrologie in de grond een occult kennisgebied is. Occultisme

is verborgen kennis, niet alleen kennis die geheim is, maar
ook kennis die voor ons rationele bewustzijn verborgen is. In
de hedendaagse astrologie vind je daarvan niet veel meer terug
en ik denk dat dat jammer is. Het is wel de oorsprong van de
astrologie en het is de kern van de werking van die astrologie.
De universiteiten bieden astrologie veel positiefs. Er zijn vele
geleerden die zich hebben gestort op de geschiedenis van de
astrologie en dat heeft bijzonder bruikbaar materiaal
opgeleverd. Door dat materiaal kunnen we pas begrijpen, hoe
astrologie is ontstaan. Uiteraard moet je van die kennis
gebruikmaken, maar voor de praktische toepassing van
astrologie is sinds enkele eeuwen geen plaats meer in de
universiteiten.

Argumenten tegen mantiek
Door verschillende auteurs zijn bezwaren geuit tegen mantiek
en divinatie als grondslag voor de astrologische duiding. Ik
noem hierna enkele van deze auteurs en ik probeer hun
bezwaren te weerleggen. Het viel me op, dat ik juist bij
mensen uitkwam, die ik zeer bewonder. Thomas Ring, wiens
opvattingen de grondslag vormen van de manier waarop je,
volgens mij, horoscopen moet duiden. Wilhelm Knappich,
wiens werk voor mij de basis was, waarop ik in de jaren
tachtig een studie naar huizensystemen baseerde. Liz Greene
bracht een relativerende manier van duiding die voor mij
aansloot bij het werk van Ring. Eenvoudiger, maar ook
toegankelijker.

Het is dan ook met het nodige respect dat ik de opvattingen
van deze mensen bekritiseer.

Knappich en Ring
Je zag al dat Wilhelm Knappich en Thomas Ring zich
expliciet keren tegen occulte benaderingen van de astrologie.
Ring noemt zelfs specifiek de astromantiek en beschouwt dat
niet als astrologie. Voor een deel kan dat een kwestie van
gebruikte definities zijn. Maar als je - zoals ik - mantiek nodig
hebt om astrologie te verklaren, kun je een onderscheid tussen
astrologie en mantiek moeilijk volhouden. Ring en Knappich
geven geen argumenten, ze vinden de afkeer van het occulte
kennelijk vanzelfsprekend. Ik wil niet speculeren over hun
beweegredenen maar constateer wel, dat ik het fout vind, een
bepaald gebied van menselijke kennis bij voorbaat uit te
sluiten. Als je iets probeert te begrijpen, kan het zijn dat je de
verklaring vindt op occult gebied. Mantiek hoort tot het
occulte. Is dat erg? Occult betekent verborgen. Je kunt daar
allerlei onprettige associaties bij hebben en er zijn inderdaad
uitwassen binnen het occultisme maar die zijn er ook in de
niet-occulte werkelijkheid. Het feit dat kennis verborgen is
betekent niet dat je er bang voor moet zijn.
Astrologie is zelf een occult kennisgebied. De bezwaren van
Knappich en Ring tegen het occulte en tegen mantiek lijken
emotioneel en zijn niet onderbouwd.

Liz Greene
Astrologen zijn vaak minder enthousiast over mantiek als
verklaring voor astrologie. Liz Greene schreef er een
uitgebreid artikel over[151] en zij komt tot de conclusie, dat
mantiek volgens astrologen alleen een optioneel element in
het astrologische werk is geweest. Ze erkent dus wel dat
astrologen mantiek gebruiken maar ziet dit niet als een
vereiste.

Afb. 31 - Liz Greene.

De belangrijkste argumenten van Greene:
• Astrologische en historische bronnen beschouwen
astrologie meestal niet als divinatie.
• Mantiek of divinatie veronderstelt een toevalsfactor,
die ontbreekt in de astrologie.
Greene onderbouwt het eerste argument uitgebreid, maar ze
noemt bijna alleen literatuur van na Ptolemaeus. Dat is niet
vreemd, de meeste bronnen stammen van na die tijd, maar wij
hebben gezien dat juist uit de beginperiode van de astrologie
veel bruikbare informatie is te halen, die meestal minder
rationeel georiënteerd is dan het werk van Ptolemaeus en zijn
navolgers. Greene noemt de Babylonische omina alleen
zijdelings. Ik stel ook vraagtekens bij haar conclusies, het is
niet van doorslaggevend belang wat astrologen in het verleden
vonden van divinatie en mantiek. De waarheid is niet
noodzakelijkerwijs de grootste gemene deler.
Het tweede argument, de toevalsfactor die ontbreekt in
astrologie, is interessanter. Ik noemde dit al toen ik schreef
over katarches en toevallige tijden en ik ben toen tot de
conclusie gekomen dat de selectie van de tijd mede een
toevalsfactor is. Maar voor geboortetijden blijft dat lastig en
lijkt Greene een punt te hebben. Daar staat wel tegenover dat
je door geboortetijdcorrectie het toevalselement weer toelaat.
Bovendien zag je al dat de astroloog zelf - met zijn of haar
verschillende technieken en manieren van duiding - een
toevalsfactor introduceert.
Greene gaat niet in op de vele argumenten die Geoffrey

Cornelius[152] geeft voor mantische astrologie. Ze noemt kort
zijn mening over de rol van Ptolemaeus en de
onverenigbaarheid van astrologie met het moderne rationele
denken. Ze volstaat dan met het citeren van de historica
Francesca Rochberg, die stelt dat wetenschap inmiddels niet
meer exclusief logisch en empirisch is. Dit argument is niet
overtuigend, vooral omdat het niet ingaat op de
probleemstelling van Cornelius. Het gaat er niet om, of de
wetenschap strikt logisch is, maar of astrologie wel of niet
berust op mantiek. Ik vind dat jammer, ik had graag gelezen
wat Greene bijvoorbeeld vindt van de door Cornelius
uitvoerig beschreven goede duidingen bij verkeerde tijden.

Resultaten van onderzoek
Eerder besprak ik de resultaten van het onderzoek van Michel
Gauquelin. Deze resultaten wijzen op een concreet verband
tussen mens en kosmos. Er is geen verklaring voor maar de
resultaten zijn duidelijk. Dit vormt een mogelijke basis voor
een wetenschappelijke astrologie, daar heb je geen mantiek
voor nodig. Als je in de lijn van Gauquelin onderzoek doet,
ben je niet mantisch maar wetenschappelijk bezig. Ik weet dat
de huidige wetenschap daar anders over denkt maar dat doet
aan het feit niets af.
Echter, de resultaten van Gauquelin verklaren de
horoscoopduiding niet. Ze zijn voor een deel in strijd met de
technieken die astrologen hanteren maar het belangrijkste: ze
hebben weinig zeggingskracht. Het gaat om geringe

afwijkingen, die statistisch zijn aan te tonen, maar voor een
duiding veel te gering zijn.
Maar zelfs dan: er is een deel van de astrologie wat kennelijk
losstaat van mantiek.

Astrologie: twee invalshoeken
Astrologie is niet alleen mantiek. Er zijn enkele
onderzoeksresultaten die duidelijk aantonen dat er een relatie
is tussen de standen tijdens de geboorte en het leven van
mensen. Het bekendste voorbeeld is het onderzoek van de
eerder genoemde Gauquelin. De onderzoeksresultaten van
Gauquelin passen niet in een mantische astrologie. Maar ze
passen ook niet in de gebruikelijke horoscoopduiding.
Verschillende auteurs deden pogingen op grond van
onderzoeksresultaten tot een wetenschappelijke astrologie te
komen. Peter Roberts beschrijft in Astrologie en
wetenschap[153] hoe dat in zijn werk kan gaan. Hij baseert zich
op Gauquelin maar ook op de harmonics van John Addey en
de eerder besproken theorieën van Seymour.
Er is wel degelijk een vorm van astrologie denkbaar, die
uitgaat van een echte koppeling tussen mens en kosmos. Maar
in mijn optiek is die vorm van astrologie niet te combineren
met de manier waarop we horoscopen duiden.
In de astrologie heb je dus twee invalshoeken:

• De astrologische duiding als mantisch proces.
• Een mechanistische vorm van astrologie die gegevens
analyseert met behulp van statistisch onderzoek.
Beide varianten bestonden al tweeduizend jaar geleden.
Posidonius van Apamea kwam je al tegen als één van de
belangrijke mensen in de rationele astrologie, zoals ook
Ptolemaeus die beoefende. Deze Posidonius was ook de
ontdekker van de relatie tussen de stand van zon en maan en
eb en vloed[154]. Voor Posidonius zal dit een bewijs voor
astrologie zijn geweest. Pas veel later was dit met rationele
wetenschap op een andere manier te verklaren. Ik denk dat het
eb en vloed fenomeen te vergelijken is met de mechanistische
vorm van astrologie, die ik hiervoor noemde. Er is een
samenhang tussen kosmos en mens, een duidelijk vorm van zo
boven, zo beneden. Het is herhaalbaar, het is toetsbaar. Maar
je kunt er geen horoscopen mee duiden.

Conclusie
De horoscoopduiding berust geheel op mantiek. De duiding is
een proces dat zich voor een groot deel buiten het rationele
domein afspeelt.
Alleen deze stellingname biedt een verklaring voor de vragen
die ik aan het begin van dit boek stelde, andere verklaringen
leveren steeds belangrijke anomalieën op. Door de
horoscoopduiding als een vorm van mantiek te zien, rekenen
we af met deze anomalieën. Maar we plaatsen horoscopie

daarmee ook buiten het rationele domein, buiten het domein
van de wetenschap. Dat heeft mede te maken met de manier
waarop wetenschappers momenteel werken en denken; in de
toekomst ligt dat wellicht anders. Maar dan zal de wetenschap
ruimte moeten bieden aan het niet-rationele. Als wetenschap
rationeel blijft, is er geen plaats voor een discipline als de
horoscoopduiding.
Astrologie is meer dan horoscoopduiding. Er is ruimte voor
rationele benaderingen en dit levert zelfs resultaat op. Dat
resultaat is indrukwekkend qua bewijskracht maar het is
teleurstellend qua bruikbaarheid in een duiding. Het is
significant maar voor de duiding niet relevant.
Als je astrologie gebruikt door horoscopen te duiden, kom je
wel tot relevante informatie, maar dan gebruik je mantische
technieken, waarschijnlijk nog onbewust.
Ik schreef dit boek om je duidelijk te maken wat mantiek in de
duiding doet en ik hoop dat je daardoor meer inzicht krijgt in
jezelf en in je duidingen.
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