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Uitgangspunten van de
Werkgemeenschap van Astrologen
1. Astrologie is de leer van de universele interdependentie
van alle verschijnselen en berust op de fundamentele Wet
van Analogie.
2. Horoscopie is een praktische toepassing van de
astrologie.
3. In de WvA werkt men vanuit één grondgedachte, zowel
voor de techniek als voor de duiding, neergeslagen in het
APC-systeem. Hiermee wordt het individuele karakter
van elk tijd-ruimtelijk verschijnsel zichtbaar gemaakt.

Doelstellingen
De Stichting heeft ten doel de astrologie in dienst te
stellen van de menselijke ontwikkeling. Zij tracht dit te
bereiken door:
1. Studie en onderzoek van de astrologie.
2. Verdieping van inzicht in de achtergronden en
hulpwetenschappen van de astrologie.

Correspondentieadres van de WvA
Stichting Werkgemeenschap van Astrologen
Kerkstraat 1
3755 CK EEMNES
tel. secretariaat 035 - 531 18 05
Internet
E-mail secretariaat: secretaris@wva-astrologie.nl
Webadres: http://www.wva-astrologie.nl
Banknummer
ING 51.71.25 t.n.v. Werkgemeenschap van Astrologen te
Eemnes
KvK inschrijving
nr. 41188295 te Utrecht
URANIA is het officiële orgaan van de Stichting Werkgemeenschap van Astrologen (WvA), ISSN 1384 - 0290.
Losse nummers zijn verkrijgbaar door overmaking van
5 euro per exemplaar (+ 2 euro porto) op ING-banknummer
51.71.25 t.n.v. de Werkgemeenschap van Astrologen te
Eemnes.
WvA-donateurs ontvangen URANIA gratis.

3. Onderwijs in de astrologie, haar achtergronden en haar
hulpwetenschappen.

Kopij voor URANIA
URANIA verschijnt maximaal vier keer per jaar. Kopij naar het
e-mailadres van de redactie: urania@wva-astrologie.nl.

Werkwijze

Kopij voor het zomer/herstnummer 2011 (jg. 105 nr. 1) moet
voor 1 september 2011 in het bezit zijn van de redactie.

De Stichting ontwikkelt onder meer de volgende
activiteiten:
1. Zij organiseert in het centrum van het land bijeenkomsten.
2. Zij stimuleert regionale werkgroepen, de zogenaamde
Regio’s
3. Zij geeft lezingen.
4. Zij verzorgt opleidingen.
5. Zij geeft het blad URANIA uit.
6. Zij verzorgt publicaties op astrologisch gebied.
7. Zij beheert een bibliotheek voor haar donateurs.

Horoscopen in URANIA zijn berekend met behulp van het
computerprogramma Astral 3.21. Voor de berekening van de
sectorgrenzen wordt gebruikgemaakt van de APC-methode.
De planeetposities worden topometrisch en op ware plaats
bepaald. Voor de majeure aspecten wordt een orb
gehanteerd van 7,5° en voor de mineure aspecten een orb
van 3,75° aan weerszijden van het absolute aspect.
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VAN DE
REDACTIE
We bieden u ditmaal een nummer aan dat, niet
ongebruikelijk, enigszins later uitkomt dan oorspronkelijk gepland. Dat is voornamelijk veroorzaakt
doordat sommige bijdragen enige malen, zowel inhoudelijk als technisch, moesten worden bijgesteld
om het beoogde correct weer te kunnen geven. En als
het eenmaal later wordt dan gebeurt er steeds weer
iets waardoor het nog later wordt, waardoor er weer
iets gebeurt, enz...
Het werd zo voor de redactie wel mogelijk om tijdig
aandacht te besteden aan het, in februari 2011, plotselinge wegvallen uit ons midden van Bea MoerbeekRam. In een In Memoriam wordt aan haar grote en
waardevolle bijdrage aan onze werkgemeenschap
herinnerd. Ook voor URANIA heeft zij het e.e.a.
betekend en geschreven, waarvoor we haar zeer
dankbaar zijn.
Verder is er een artikel van Douwe van Zwol over
verheffing en val. Hij zet daarvoor vanuit zijn eigen
invalshoek een consistent systeem uiteen, in het verlengde van de psychologische karaktertypen van
Jung.
In de artikelen van Theo Verwijst en via Theo Ram
wordt ingegaan op de mogelijkheden van het
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geboortemoment, waarbij Theo Verwijst een flink
rekenuitstapje maakt naar en met het computerprogramma Astral als het gaat om solaar, transitsware-plaats en secundaire directies, en conform zijn
lezing voor de WvA van april 2010 een verrassende
demonstratie daarvan laat zien, met duiding, aan de
hand van het mogelijke geboortemoment van Geert
Wilders.
Theo Ram geeft ons dan enig zicht op manieren tot
correctie van het geboortemoment door een ouder
artikel van Bert Esser op te diepen, dat deze ooit op
schrift heeft gesteld op grond van aantekeningen die
Paula Schreurs weer had gemaakt bij lessen van Jan
Bakker, aan de hand waarvan Theo dan weer een
berekeningsprogramaatje in EXCEL maakt en op de
WvA-website zal laten zetten... Voorwaar, wat een
samenwerking! Laatstgenoemd artikel was vooral
bedoeld als hulpmiddel voor de beroepenonderzoekers onder ons, maar sluit met zijn aanwending van
primaire directies in deze URANIA voor iedereen weer
wonderwel aan bij wat Theo Verwijst in zijn bijdrage
als vraag openlaat.
In Van de Kern wordt teruggeblikt en vooruitgekeken,
waarbij ook een verslagje van de regiodag 2010 een
plaatsje krijgt.
Tot slot: de nummering van URANIA is binnen de jaargang aangepast aan het aantal dat in die jaargang uitkomt, en dus niet meer aan de seizoenen.
n
Oep Elbers
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VAN DE KERN

Waarde medeastrologen,
Er is maar weinig waarmee ik me in mijn kernjaren
niet heb beziggehouden. Met name in de laatste jaren
als voorzitter is dat, in combinatie met mijn laatste
beroepswerkjaren, een te grote belasting geworden
voor mijn gezondheid. Niettemin stel ik er prijs op u
toch zelf, namens de Kern en via URANIA, te laten
weten dat mijn tijd als voorzitter en kernlid erop zit.
Ik treed af als voorzitter en kernlid m.i.v. 1 januari
2011 en u ziet mij in dit nummer van URANIA dus voor
de laatste keer als zodanig vermeld in de adressenlijst
achterin. In het bestuur draait inmiddels José v.d.
Beek-Zonderland als kernlid op proef mee. De voorzitterstaak wordt voorlopig in onderling overleg
waargenomen door de overige kernleden. Binnen de
Kern wordt in alle rust bezien hoe en door wie t.z.t.
in de voorzittersfunctie wordt voorzien. Mijn werk
aan en voor URANIA en mijn aandeel in het resterende
werk aan de ABC-lessen zet ik voort, in overleg met
en in het verlengde van de Kern.
Ik heb in mei 2010 nog de regiodag voor u mogen
presenteren. Echter al wel in de wetenschap dat dit
voorlopig mijn laatste officiële optreden voor de
WvA zou zijn. Ik ben nu in de gelukkige omstandigheid u te kunnen melden dat de daarna intredende zeer
welkome werkpauze in mentaal opzicht, geholpen
door mijn pensionering, zijn heilzame vruchten
begint af te werpen voor mijn gezondheid.
De regiodag zelf mocht er zijn. Niet in de laatste
plaats door de zeer openhartige deelname van onze
regiopersoon, onder pseudoniem D. Hooijer schrijfster van o.a. Sleur is een roofdier, waarmee zij in 2008
de Libris Literatuurprijs in de wacht sleepte. De
verslagen waren voor een verheugend groot deel dicht
op haar huid geschreven. De twee richtingen waarin
haar beroepsleven volgens de horoscoop te vinden
zouden moeten zijn, kwamen er duidelijk uit, terwijl
haar uiteindelijke beroep van schrijver expliciet werd
genoemd door regio ‘t Gooi. De Maan en de rol van
het Ich in deze horoscoop werd belicht door Paula
Schreurs, m.n inhakend op het verslag van regio
Brabant. Het was ook deze regio die het werk in de
andere mogelijke beroepsrichting, nl. in de sociaalmaatschappelijke, had gezocht. Beide mogelijkheden
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werden door de regiopersoon uitdrukkelijk bevestigd.
Wat iemand ertoe beweegt voor de ene beroepsrichting te kiezen en niet voor de andere, lijkt dan in
het licht van het levensverhaal heel voor de hand
liggend, maar vindt het als (beroepen)duider maar
eens uit...
Het werkseizoen 2010-2011 werd begonnen in november met een goed bezochte bijeenkomst onder
leiding van Louise van Zanen, die een verrassende
kijk op de slingergang presenteerde. Een verslag van
deze donateursbijeenkomst zal in het volgende nummer van URANIA verschijnen.
Het beroepenonderzoek zal in zijn derde seizoen, als
Cursus Beroependuiding Astrologie, zijn vervolg
krijgen op 8 januari en 9 april 2011. Daartussenin zal
Nan de Jong op 12 februari een lezing geven over wat
de Maya’s mogelijk te zeggen hebben m.b.t. het einde
van hun z.g. zonnetijdperk in 2012. Op 12 maart zal
Theo Verwijst zijn begrijpen van de astrologie
toelichten in een bijeenkomst over “de planeetperiodes in de antroposofie en de astrologie”. Dit
n.a.v. van het gedenkjaar rond Rudolf Steiner, die 150
jaar geleden geboren werd. Tot besluit van het werkseizoen vindt dan de jaarlijkse regiodag plaats op 14
mei 2011.
Met dit programma heeft de Kern, naar zij verwacht,
een beter evenwicht gecreërd waar het de werkdruk
voor de deelnemende donateurs betreft.
We wensen u van harte een echte winter en een mooie
lente toe, en hopen u weer vaak te mogen begroeten
op onze bijeenkomsten, waarvan ook de voorlopig
vastgestelde data voor het najaar van 2011 achterin
deze URANIA te vinden zijn.

Namens de Kern,
december 2010,

Oep Elbers

n
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Apollo

Verheffing en val

In verheffing in Weegschaal: warm, lief mens.
In val in Ram: geen liefde voor een ander maar zogenaamd voor de hele mensheid.
Saturnus

nog eens bekeken door
Douwe van Zwol

In verheffing in Schorpioen: komen tot een diep
begrip van eigenliefde.
In val in Stier: overgrote eigenliefde.

Een nieuw voorstel
Een systeem dat verheffing en val beschrijft zal een
logische structuur moeten hebben. Daarop heb ik de
binnen de WvA in omloop zijnde systemen, een van
Ben de Beer (6) en het oorspronkelijke WvA-systeem van Ram sr.(2), nog eens getoetst, in dit geval
aan de indeling van het subject, en kom ik tot het
voorstel er nog een systeem aan toe te voegen, volgend uit mijn artikel (1) van destijds over de karaktertypen van Jung (4) en Vos (5).
Wat is verheffing en val eigenlijk?
Verheffing betekent dat een planeet in een bepaald
teken veel beter werkt dan in andere tekens. Val
betekent het omgekeerde: daarin werkt de planeet
slechter (3). Je kunt ook zeggen: waarin de planeet
veel meer doet met zijn gunstige eigenschappen, of
met zijn ongunstige. Op zich kan het in een
horoscoop natuurlijk juist goed zijn om een planeet
te hebben die ongunstig werkt.
Denk eraan: in verheffing staan is iets heel anders
dan sterk of zwak staan.

Uranus
In verheffing in Ram: altijd paraat voor de mensheid.
In val in Weegschaal: overdrijven van liefde voor
allen, of juist te weinig geven.
De liefde doorgevende planeten:
Planeet
r

Verheffing
c

Val
i

s

l

f

x

i

c

y

f

l

De liefde doorgevende planeten staan in verheffing
en val in de tekens die bij het middelste vierkant van
de planeten in het subject horen (waaronder dus
denken en intuïtie valt). Ook logisch: liefde doorgeven zal pas goed gaan als erover nagedacht is, of
intuïtief begrepen hoe dat moet en kan.

Het systeem van Ben de Beer (6):
Venus
Planeet
n

Verheffing
g

Val
a

u

h

b

v

a

g

z

b

h

De planeten van alle vormen van liefde staan in verheffing in de tekens waarin soortgelijke planeten
sterk staan. En in val idem. Die tekens horen bij het
buitenste vierkant van planeten in het subject. Daar
zit dus wel logica in.
Voorbeelden van duiding:
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In verheffing in Tweelingen: bindt zich niet zomaar;
is tegen iedereen aardig.
In val in Boogschutter: heeft veel meningen over de
liefde en idealiseert, maar bakt er niet veel van.
Mars
In verheffing in Vissen: emotionele liefde en sex,
verfijnd.
In val in Maagd: sexuele remmingen, liefde uit
berekening.
Pluto
In verheffing in Boogschutter: imponeert door doelgerichte handelingen; mensenliefde.
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In val in Tweelingen: meer gericht op alles moet
anders; en op weetjes, ook over wat eigenlijk liefde
is; is onecht; vlindert.

Het oorspronkelijke WvA-systeem; destijds bedacht
door vooral Ram sr. (2).
De zijnsplaneten:

Persefone
In verheffing in Maagd: zeer suggestief, veel visie
over wat liefde is.
In val in Vissen: maakt alle liefde onwerkelijk.

Planeet
n

Verheffing
a

Val
g

u

g

a

v

h

b

z

b

h

De denkplaneten:
Planeet
q

Verheffing
k

Val
e

t

d

j

w

e

k

Verheffing en val net als bij Ben de Beer in de tekens
die horen bij het buitenste vierkant van planeten in het
subject. Maar anders in de duiding omdat de volgorde
anders is.

p

j

d

Apollo

Hier staan de denkplaneten in verheffing en val in de
liefdestekens, horende bij de planeten van het binnenste vierkant van het subject. Dat kan in verheffing
betekenen dat men door na te denken meer te weten
komt over wat liefde nu eigenlijk is en wat voor
vormen van liefde er zijn. Dus:

In verheffing in Ram: pionier, starter; het zintuiglijke.
Vrij, moedig; beginner, aanvoerder op lager niveau.
Naïef, ziet alles als eenvoudig; onafhankelijk; kernachtig, één ding doen
In val in Weegschaal: zoekt vrede en harmonie;
mooiprater??
Ik vind hier wat onduidelijk wat eigenlijk "val" is.

Vulcanus

Saturnus

In verheffing in Waterman: logisch nadenken over
hoe iets te brengen voor alle mensen .
In val in Leeuw: slim nadenken over hoe je het beste
als heel belangrijk overkomt.

In verheffing in Weegschaal: zorgen voor harmonie
en evenwicht
In val in Ram: remt initiatief; egoïstisch, stug, onhebbelijk.

Jupiter

Uranus

In verheffing in Kreeft: intuitief weten wat je
emotioneel goed kunt doen.
In val in Steenbok: intuïtief weten hoe je je zin kunt
krijgen.

In verheffing in Schorpioen: zich te buiten gaan aan
alle vormen van genot (consumptie); transformatie
door meditatie; zeer doorleefde vriendschappen en
eenheidsgevoel.
In val in Stier: wil alles anders doen, excentriek.

Poseidon

Demeter

In verheffing in Leeuw: tonen van innerlijke
zekerheid op een positieve manier.
In val in Waterman: clubs en groepen met je
zogenaamde zekerheden bestoken, de goeroe spelen.

In verheffing in Stier: elk woord dat gezegd wordt
heeft een verhoogde waarde, dus enorme zeggingskracht; rijke woordenschat.
In val in Schorpioen: sterke doorleving in woordgebruik, maar wel defensief en agressief.
Erg duidelijk vind ik de duidingen bij verheffing en
val niet!
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De liefde doorgevende (gevoels)planeten:
Planeet
r

Verheffing
l

Val
f

s

j

d

Astral

x

i

c

Merlin’s Deluxe Astrology Book

y

f

l
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Niet erg duidelijk. Meer dan vier tekens nodig en ze
hebben geen correlatie met één vierkant van planeten
uit het subject. Hier vind ik de interpretatie erg moeilijk worden.
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Opnieuw meer dan vier tekens nodig, zodat ze ook
hier geen correlatie hebben met één vierkant van
planeten uit het subject.
In het systeem van Ben de Beer is wel volledige correlatie aanwezig met de respectievelijke vierkanten
van planeten in het subject. In het WvA-systeem van
Ram niet, omdat er in dat systeem in twee van de
drie gevallen meer dan vier tekens nodig zijn voor
verheffing en val.
Er was op dit WvA-systeem toen veel kritiek (3). Bij
de duiding was er in de WvA nogal wat verwarring
over.
Destijds heb ik de gedachten van Jung en Vos (4, 5)
toegelicht. Het lijkt mij logisch dat val hetzelfde
moet zijn als de schaduw, waarover mijn artikel (1)
van destijds gaat. En de schaduw vinden we in een
teken met volledig tegengestelde eigenschappen.
Verheffing is dan de stand 180 graden tegenover dat
teken. Dat is in alle systemen zo. Een psychologischastrologische uitwerking daarvan vindt u in mijn
alternatieve systeem van verheffing en val op pag. 6
en 7.
Voor de literatuurlijst, zie pag. 8.
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Astral is een deluxe astrologieprogramma. Bijzonder
uitgebreid en accuraat, bijzonder mooi om te zien,
bijzonder handig in het gebruik. Astral ondersteunt
diverse astrologische systemen, waaronder het WvAsysteem. Astral geeft u veel kleurige tekeningen en
tabellen, en een professionele afdruk van de horoscoop
op papier. Een uitgebreid online handboek van ruim 150
pagina’s behandelt alle opties en technische
achtergronden.
U kunt de sharewareversie van Astral al voor € 7,00
aanschaffen. U kunt het programma dan (met een paar
kleine beperkingen) rustig zelf uitproberen. Als u het
programma binnen vier weken bestelt, krijgt u dit bedrag
zelfs retour! De volledige versie kost € 66,00. Minimum
systeemeisen: CPU 486DX-66, Windows 3.11, 256kleuren scherm.

Merlin’s Software
Joh. Vermeerstraat 21, 3314 HN DORDRECHT
Website: http://home.planet.nl/~sieth017/
merlins_software/ms_astra.htm
E-mail: Dennis@siethoff.nl
Tel: 078 - 843 93 64
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De zijnsplaneten:
Planeet
n

u

v

z

Eigenschappen

Verheffing

Val = schaduw

Extroverte affirmatie

Introverte affirmatie

Introverte realisatie

e

h

b

Introvert voelen

Extrovert voelen

Extroverte sensatie

j

g

a

Extroverterealisatie

Introverte realisatie

Introverte affirmatie

k

b

h

Introverte sensatie

Extroverte sensatie

Extrovert voelen

d

a

g

De zijns- of liefdeplaneten hebben dus veel te maken met de polen realisatie en affirmatie en voelen en gewaarworden (sensatie). Je zou ook niet anders verwachten! En ze staan in verheffing en val in de tekens die horen bij
de planeten van het buitenste vierkant van het subject. Er is dus correlatie met het subject, met de liefde doorgevende planeten.

De liefde doorgevende planeten:
Planeet
r

s

x

y

Eigenschappen

Verheffing

Val = schaduw

Extrovert voelen

Introvert voelen

Introverte sensatie

g

j

d

Introverte affirmatie

Extroverte affirmatie

Extroverte realisatie

h

e

k

Extroverte sensatie

Introverte sensatie

Introvert gevoel

a

d

j

Introverte realisatie

Extroverte realisatie

Extroverte affirmatie

b

k

e

De liefde doorgevende planeten hebben met dezelfde polen te maken, maar de werking verheffing - val is precies
andersom als bij de zijnsplaneten. De tekens van verheffing en val hebben correlatie met de planeten die horen bij
het binnenste vierkant van het subject, dus met er zijn/de liefde.
Tegenstelling in paren tussen de liefdeplaneten en de liefde doorgevende planeten:
n s, u r, v y, z x.
Ook wat te verwachten was!
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De denkplaneten:
Planeet
q

t

w

p

Eigenschappen

Verheffing

Val = schaduw

Introvert denken

Extrovert denken

Extroverte intuïtie

f

c

i

Extroverte intuïtie

Introverte intuïtie

Introvert denken

i

l

f

Introverte intuïtie

Extroverte intuïtie

Extrovert denken

l

i

c

Extrovert denken

Introvert denken

Introverte intuïtie

c

f

l

En inderdaad, bij de denkplaneten gaat alles alleen maar over denken en intuïtie in alle gradaties. De tekens van
verheffing en val hebben correlatie met de planeten van het middelste vierkant van het subject, de denkplaneten.

In mijn voorstel-systeem valt het volgende op:
Dat de eigenschap van een planeet die in verheffing staat altijd gaat over dezelfde eigenschap; zie bijvoorbeeld
Jupiter. Het gaat over intuïtie, en het enige verschil is dat extrovert en introvert beiden aanwezig zijn. Het is een
extra sterke stand voor de planeet. In verheffing staan kan dus beter zijn! Het hangt overigens wel van de hele
horoscoopduiding af of dat inderdaad beter is.
Bij Jupiter bijvoorbeeld, staande in Vissen, is sprake van een extrovert intuïtief denken dat ook uit de voeten kan
met introversie (innerlijk overwegen). Waardoor bijvoorbeeld geloven en geloof uitdragen zeer mystiek kan worden en heel prachtig, bijna profetisch.
Jupiter staat in Vissen van 9 maart 1974 tot 9 juli 1974 en van 5 november 1974 tot 19 maart 1975. Maar let op:
in diezelfde periode is er ook een korte tijd dat Jupiter retrograde loopt en dan merk je er mogelijk niet veel van
(nl. van 9 juli 1974 tot 5 november 1975). En dan denken we nog niet eens aan eventuele moeilijke aspecten voor
Jupiter!
Bovendien, als je niet uitgaat van de Placidus- standen maar van die welke de WvA zelf hanteert, dan wordt het
nog veel ingewikkelder. Daarover later eens.
Wat wel altijd speelt is rationaliteit vs. irrationaliteit, maar dat geldt voor alle systemen.
Verder is dit systeem heel gemakkelijk te onthouden. Bij de oneven tekens is de sterk staande planeet in dat teken
in val drie tekens terug en in verheffing drie tekens vooruit. Bij de even tekens is dat precies andersom. Hierbij is
Ram teken 1, etc.
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Aanvulling van de redactie
Voor de dieper geïnteresseerden in de geschriften
rond verheffing en val van de WvA-planeten zij nog
eens vermeld dat het oorspronkelijke systeem daarvoor berust op esoterische achtergronden, in samenhang met de opzet van het gehele WvA-astrologiesysteem. Deze achtergronden zijn, o.a. als mogelijke antwoorden op gerezen kritiek en verwarring
omtrent de duiding van sommige standen van verheffing en val, in de loop der jaren door diverse
auteurs getracht te verhelderen. Van zowel die verheldering als kritiek en verwarring was en is nog
steeds veel te leren, ook over de eventuele systeemlogica die erachter steekt. Daarom laat de redactie
hier een lijstje met artikelen en/of lezingen volgen
die daarop betrekking hebben.
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- W. Venerius, Verhoging en val, vervolg, Urania,
jg. 76, Herfst 1982, pag. 2; en Rectificatie, pag.10
- W. Venerius, Verhoging en val der planeten - een
evaluatie, Urania, jg. 77, Winter 1983
- J.C. Bakker, Verhoging en val der planeten - een
evaluatie, Urania, jg. 77, Winter 1983
- Bert Esser, Over de verheffing van de planeten
(esoterische achtergronden), Lezing voor de Stichting Werkgemeenschap van Astrologen op 1 april
1995 te Amersfoort
De in de aanvulling genoemde artikelen van W.
Venerius zijn dezelfde als gebundeld in de uitgave
van de Stichting Arcturus, zie nr. 3 van de literatuurlijst. De uitgave van Radix Pro is op internet te
vinden.
Het is de redactie gebleken dat het verheffingensysteem van Ben de Beer, voorzover dat ooit als digitale
optie in Astral is opgenomen, in sommige versies
daarvan nog steeds foutief wordt weergegeven.
Voor dit mankement zijn door donateur Theo Ram in
april 2010 enkele regels van het programma Astral in
Virtual Basic gepubliceerd, waarnaar we graag verwijzen. Ook heeft hij dergelijke programmaregels
voor de oorspronkelijke WvA-verheffingen van Ram
sr. gepubliceerd. Deze publicatie kunt u binnenkort
op de WvA-website tegemoet zien.
De redactie zal trachten ook de ter zake doende
artikelen uit vroegere Urania’s en de lezing van Bert
Esser z.s.m. via de WvA-website, of op andere
wijze, verkrijgbaar te stellen.
Tot besluit van deze aanvulling: Boeddha schijnt ooit
al gezegd te hebben dat waar is wat werkt. Wat niet
wegneemt dat iets anders wat werkt ook waar kan
zijn. Anders gezegd: als je de parameters wijzigt of
anders groepeert kun je een uitkomst krijgen die
klopt met de veranderde parameters en die op zich
waar is. Wat nog niet wil zeggen dat die eerdere
uitkomst dan niet meer klopt of niet meer waar is, of
zelfs geen systeem kent. In die geest van naast elkaar kunnen bestaan, wil de redactie zowel de alternatieven voor verheffing en val van Douwe van
Zwol als Ben de Beer zien. Dus ook zonder het oorspronkelijke WvA-perspectief uit het zicht te laten
verdwijnen, zodat dit grondslag kan blijven voor
studie, onderzoek, toetsing in de praktijk en verdieping, of zo u wilt: verheffing. De bijdragen die dat
kan opleveren voor de WvA-astrologie en de verduidelijking daarvan blijft de redactie natuurlijk
graag ontvangen.
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SPELEN MET ASTRAL
EN HET GEBOORTEMOMENT VAN WILDERS
THEO VERWIJST
In de astrologische wereld zijn een heleboel computerprogramma's beschikbaar waarmee we eenvoudig
en snel een geboortehoroscoop op het computerscherm kunnen zetten. Er zijn echter slechts twee
astrologische programma's die het APC-systeem
ondersteunen. Dit zijn Astrological Work Box
(eerder Scorpio geheten) van Joost ter Laak en Astral
van Dennis ten Siethoff. Van dit laatste programma
vindt u een advertentie elders in deze Urania. Deze
programma's berekenen voor ons de sectorgrenzen
op basis van de ascendant-parallelcirkel en zetten de
planeten op hun zg. ware plaats in de horoscoop.
Beide kunnen ook een subjectfiguur en de aanlegcycleringen uittekenen, de laatsten compleet met puntentelling. Ook het met behulp van de muis tekenen
van het spinnenweb wordt door beide ondersteund.
Het geboortemoment geeft de geboortehoroscoop.
De hemelconstellatie ter plekke wordt voor dat
moment verankerd. In de geboortehoroscoop vinden
we in de astrologische symbooltaal de hoofdlijnen
van het karakter, de omstandigheden en de
werkvelden die door deze mens zullen worden opgezocht. De geboortehoroscoop is tegelijk het startmoment van een ontwikkeling, enerzijds een leerproces,
anderzijds een zich ontrollen van een levensweg
waar we qua leerervaringen en obstakels meer of
minder grip op kunnen hebben of krijgen. Feitelijk
geldt dat in de loop van het leven niets zal gebeuren
wat niet al in de geboortehoroscoop zelf gegeven is.
Het heeft met onze innerlijke ontwikkeling te maken
of en in welke mate we onszelf vrij kunnen voelen en
hoe we met de ons geboden levenslessen kunnen
omgaan.
De belangrijkste, steeds terugkerende levensthema's
en ontwikkelingsprocessen zijn al in de geboortehoroscoop "ingebakken": de levensthema's vinden
we in de planeten- en herenconstellaties in hun
tekens en sectoren en de ontwikkelingsprocessen
laten zich lezen in de zevenjaars-ontwikkelingsperioden die we terugvinden in de slingergang (1). Zo
doorlopen we onze levensweg.
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Ook de hemelsfeer blijft niet stilstaan bij de
geboorte. De aarde vervolgt haar dagbeweging en de
aarde en de planeten draaien verder in hun baan om
de zon. Deze bewegingen vormen een niet onbelangrijke aanvulling op de levenswegontwikkeling zoals
we die in de slingergang aangegeven vinden. Aan de
dagbeweging, de draaiing van de aarde om haar as,
worden de primaire progressies ontleend. Primaire
progressies zijn wel te zien als objectieve correcties
in onze levensloop. Ze geven gebeurtenissen, veranderende omstandigheden, waardoor we onze koers
moeten wijzigen en waarvan we niet het gevoel
hebben dat we erom gevraagd hebben. Het door ons
Hoger Zelf gestuurde Lot grijpt in. Of we hebben
simpelweg domme pech of geluk, als we een collectieve ramp wel of niet meemaken. De primaire progressies worden vooral met succes gebruikt om het
geboortemoment te corrigeren aan de hand van een
lijstje gebeurtenissen in iemands leven (bijvoorbeeld
sterfgevallen van naasten, verkeersongelukken,
ziekenhuisverblijf en andere niet zelf gekozen voorvallen) (2).
Heel anders werken dan de secundaire progressies
uit die mee- of tegenwerking laten zien die we wel
degelijk aan ons eigen streven kunnen toeschrijven.
Je werkt er zelf hard genoeg naar toe of door je
onhandigheid moest het wel zo lopen. Secundaire
progressies zijn minder bruikbaar voor geboortetijdcorrectie omdat er meer eigen inbreng verondersteld
wordt (je kunt ze ook verslapen!) en er vaak andere
invloeden meespelen, bijvoorbeeld transits, waardoor een precieze datumaanduiding niet haalbaar is.
Wellicht daardoor zijn deze progressies zo populair
in de astrologische wereld, waarin - buiten onze
WvA - vrijwel nooit met ware plaats gewerkt wordt.
Zowel bij de primaire als bij de secundaire progressies wordt een tijdsleutel gebruikt, waarbij een
dag gelijkgesteld wordt met een jaar. Immers, met de
asomwenteling van de aarde zien we de hele dierenriem langskomen en dit is analoog aan de jaarlijkse
gang van de zon.
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Bij de primaire progressies wordt deze omzetting
twee keer toegepast. Van de 24uurs-asomwenteling
van de aarde is elke 4 minuten (3) dan analoog aan
een dag. Vervolgens wordt een dag (dus eigenlijk die
4 minuten tijdsverloop) gelijkgesteld aan een levensjaar. En zie je dus in 90 (jaar) x 4 minuten = zo'n 6
uur na een geboorte de diverse primaire progressies
langskomen, uitwerkend in hun respectievelijke levensjaren.
Bij de secundaire progressies gelden de naar de volgende dag doorlopende planeetstanden voor het betreffende levensjaar en zo verder. Met deze laatste
vorm van progressies gaan we verderop in dit artikel
meer uitgebreid aan de slag (4).
Naast de progressiesystemen wordt in de astrologie
ook veel met actuele standen gewerkt. Zo kan elk
jaar een solaar of jaarhoroscoop gemaakt worden.
Dit is een horoscoop, gemaakt voor het moment
waarop de zon dat jaar op exact dezelfde plek staat
als op het geboortemoment. In de solaar is te vinden,
welke dingen dat jaar meer aandacht gaan krijgen.
Ook kunnen de actuele standen van de hemellichamen vergeleken worden met de planeetstanden
in de geboortehoroscoop; dit zijn de transits.
Het programma Astrological Work Box kan alle hier
genoemde prognosetechnieken uitvoeren. Het is dan
ook geen wonder dat er nog steeds enkele WvAastrologen zijn die dit programma trouw zijn
gebleven. Jammer genoeg is het programma verweesd door zijn maker Joost ter Laak. Dit betekent
dat het niet meer bijgewerkt is om onder de huidige
computerbesturingssystemen soepel te kunnen
draaien. Ikzelf krijg mijn oude diskettes niet meer
ingelezen in mijn computer en ook het overzetten
van de diskettes op een USB-stick heeft niet mogen
baten. Vooral met betrekking tot de berekening van
de primaire progressies is dit een gevoeld gemis. De
andere hier genoemde progressietechnieken zijn vrij
eenvoudig ook met Astral boven water te krijgen. We
zullen eerst kijken hoe we dit met de solaar voor
elkaar krijgen. Als variant hierop volgt een korte uitleg hoe je een horoscoop zonder geboortegegevens
gemakkelijk terugrekent. Daarna bezien we de transits-ware-plaats. En vervolgens gaan we meer uitgebreid aan de slag om met behulp van Astral de
secundaire progressies in beeld te krijgen.
Bepaling van de solaar of jaarhoroscoop met
Astral

Je krijgt je jaarhoroscoop door voor het betreffende
jaar het precieze moment van passage op te zoeken.
1. Eerst zoek je je geboortehoroscoop op en je
noteert op een blaadje de stand van jouw Apollo in
graden, minuten en seconden.
2. In Astral klik je op pagina 1 onder Radix op het
pijltje naast het lege tekstvak en je scrollt zonodig
naar boven en je selecteert (NIEUW).RAD.
3. Vervolgens vul je onder Gegevens eerst je naam in
met als toevoeging: solaar.
4. Je vult je geboorteplaats in.
5. Dan ga je naar de datum en je vult je verjaardag
voor het huidige jaar in.
6. Als tijd mag gewoon 12 uur worden ingevuld; dit
is niet zo belangrijk.
7. Tot slot vul je in het tekstvak onder GMT de
radixpositie van je Apollo in.
Dan ga je naar pagina 2 via de rechter pijltjestoets
bovenin de werkbalk.
Ik ga ervanuit dat op pagina 2 de horoscoopcirkel
verschijnt. Als je hierin met de muis op Apollo klikt,
zie je in graden, minuten en seconden waar Astral
jouw Apollo voorlopig heeft neergezet. Je vergelijkt
deze stand met de werkelijke stand uit je geboortehoroscoop. Je ziet of Apollo door Astral nog niet ver
genoeg of te ver is gezet. Met de blauwe pijltjestoetsen in de werkbalk zet je Apollo verder of terug. De
grootte van de tijdstappen kun je in de vakjes ernaast
aanpassen. Na elke tijdstap kijk je welke stand
Apollo nu heeft en of je de goede kant uit gaat.
Uiteindelijk zet je Apollo tot op de boogseconde
gelijk aan je radix-Apollo. De horoscoopcirkel die je
nu voor je hebt is je solaar met zijn ascendant en zijn
planeten in sectoren zoals geldig voor het huidige
jaar.
Nu kun je een paar andere interessante jaren van je
leven intoetsen en de procedure herhalen. Met een
beetje oefening is het een kwestie van een paar
minuten om Apollo precies op zijn plek te krijgen en
heb je een nieuw jaarbeeld voor je.
Met betrekking tot de duiding van de solaar nog
enkele opmerkingen. Er wordt vaak vanuit gegaan
dat de solaar al zijn invloed laat merken vanaf zo'n
drie maanden voor je verjaardag. Bedenk verder dat
de solaar ondergeschikt is aan de geboortefiguur en
dat normaal gesproken zijn informatie moet passen
met het gegeven in de geboortehoroscoop.

Elk jaar passeert de zon omstreeks je verjaardag de
plek waarop hij op je geboortemoment in je geboortehoroscoop is verankerd.
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Voorspellen met de solaar is nog niet zo eenvoudig,
al kun je wel snel zien waar de aandachtspunten
zullen liggen. En als je terugkijkt naar eerdere jaren,
dan zie je dat achteraf de problematiek van die tijd
inderdaad vaak goed zichtbaar is in de betreffende
jaarhoroscoop.
Terugrekenen van een "aangewaaide" horoscoop
Soms krijg je een horoscoopcirkel in handen zonder
geboortegegevens die je toch wilt bestuderen. Ook
dan is het een kwestie van eerst Apollo op de goede
plek zien te krijgen, zoals bij de solaar hierboven
werd uitgelegd. Maar dan moet je wel eerst uitzoeken in welk jaar iemand geboren is.
Ik kijk dan altijd zelf als eerste naar de planeet
Uranus. Die maakt in 84 jaar zijn ronde door de
dierenriem; dat is dus 7 jaar per teken. Als je uitgaat
van je eigen geboortejaar is het vaak snel duidelijk of
iemand ouder of jonger is dan jij en ga je met 7 jaar
per teken op zoek naar het geboortejaar. Als je met
Utrecht als voorlopige geboorteplaats meteen ook de
geboortedatum ongeveer inschat (Apollo op 20
graden Ram betekent ongeveer 10 april en Apollo op
10 graden Boogschutter geeft ongeveer 1 december)
dan zie je snel genoeg of je nog een of twee jaar
vooruit of achteruit moet. In het goede jaar moeten
alle planeten rond die datum al ongeveer op hun plek
komen. Nu zet je, nog steeds met Utrecht als voorlopige geboorteplaats, Apollo op de minuut (of zo
mogelijk op de seconde) op zijn plek. Dit geeft de
precieze GMT-geboortetijd.
Dan kijk je naar de meridiaan = het MC: staat hier al
het juiste teken en de juiste graad? Als ik graden
terug moet, dan ligt de geboorteplaats ten westen van
Utrecht. Staat het MC verder, dan ga ik op zoek naar
een mogelijke geboorteplaats ten oosten van Utrecht.
Op deze manier prik je eerst de meridiaan = MC
vast: je weet dan dat de persoon op deze noordzuidlijn is geboren.
Tot slot kijk je naar de ascendant. Wat doet die als je
een noordelijker geboorteplaats kiest en wat als je op
de landkaart afzakt naar het zuiden? Zo vind je vrij
snel de juiste geboorteplaats terug en zijn de
geboortegegevens compleet. Astral rekent meteen
alles op ware plaats uit en maakt de cycleringen. En
zelf zet je in het spinnenweb alle planeten op de voor
jou meest overzichtelijke plek.
Succes met het duiden!
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Bepaling van transits-ware-plaats met Astral
Waar astrologen bij elkaar zijn, daar behoort het
uitwisselen van de actuele standen van de planeten
en hun invloed op de eigen horoscoop tot de populairste gespreksonderwerpen. Het is dan meestal een
Saturnus die iets tegen zit te houden of een Pluto die
de ordening in een sector eens flink op zijn kop zet.
En het moet gezegd dat het vaak wel rommelt in het
huis waar Pluto doorheen loopt. Maar we weten als
WvA-ers dat diezelfde Pluto vaak een behoorlijke
breedte heeft en daardoor in de ene horoscoop op een
heel andere plek kan opduiken dan in de andere. Als
heer van Ram doet Pluto hiermee zijn naam eer aan!
Het is dus vooral voor Pluto, maar ook voor de
andere transiterende planeten van belang om de ware
plaats bij je eigen horoscoop te bepalen. Daarvoor
moeten de planeetposities berekend worden over het
sectorframe van de geboortehoroscoop. Dit kan door
terug te gaan naar de geboorteascendant (en de
geboorteplaats).
Dat gaat heel eenvoudig: je klikt in de werkbalk van
Astral de klok aan en er verschijnt een uurhoek van
het huidige moment. Onder Gegevens vul je je
geboorteplaats in. Dan ga je naar pagina 2. Met de
blauwe pijltjestoetsen ga je eerst in grote en daarna
in steeds kleinere stappen naar je ascendantsgraad
toe. Het resultaat geeft de planeetstanden op hun
ware plaats voor jouw geboortehoroscoop.
Bovendien staan ze ook meteen weergegeven in de
tekens en sectoren van je geboortehoroscoop. Leg je
die ernaast, dan zie je snel welke actuele planeten
conjuncties maken met planeten in de radix. En of
zich eerder of later aspecten met andere planeten in
de radix voordoen die de merkbaarheid van de conjunctietransit kunnen vervroegen, verlaten en
nuanceren.
Secundaire progressies
Zoals eerder aangegeven zijn de secundaire progressies gebaseerd op de dagelijkse voortgang van
de planeten door de dierenriem, waarbij elke volgende dag na de geboorte staat voor elk volgend levensjaar.
Haal eerst de gegevens voor je geboortehoroscoop
tevoorschijn op pagina 1 van Astral. Noteer in het
notitieblok onder de GMT je geboortedatum en
geboortetijd en de positie van de ascendant (en van
Apollo als je ook solaren wilt laten berekenen) in
graden, minuten en seconden.
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Dit is handig als je straks weer terug wilt naar de oorspronkelijke posities.
Stel, je bent 38 jaar oud, dan tel je 38 dagen bij je
geboortedatum op. Je verandert voor je eigen
geboortehoroscoop op pagina 1 van Astral bij de
Gegevens alleen de datum (geboortedatum + 38
dagen) en je gaat naar pagina 2. Je noteert hier de
graadposities van ascendant en MC. Daarna ga je via
de blauwe pijltjestoetsen in de werkbalk ongeveer 38
x 4 minuten = ruim 2 uur terug. Je bent pas tevreden
als ascendant en MC weer (nagenoeg) op hun
geboorteplek terug zijn. Dit betekent dat de planeten
door Astral teruggerekend zijn naar hun ware plaats.
Je drukt deze horoscoopcirkel af met je printer en
tekent met de hand de progressieve ascendant en MC
in met graadvermelding. Je ziet nu ook meteen of er
sprake is van sectorovergangen en tekenovergangen
van progressieve planeten. Zonder ware-plaats-terugrekening ben je daarvan niet zeker.
Wil je het jaarverloop tussen twee verjaardagen
weten, dan herhaal je bovenstaande werkwijze voor
je volgende verjaardag (geboortedatum + 39 dagen).
Je kunt dan zien dat bijvoorbeeld halverwege het jaar
een conjunctie of ander aspect exact zal zijn. En ook
hier of zich eerder of later aspecten met andere planeten in de radix voordoen die de merkbaarheid van
de conjunctietransit kunnen vervroegen, verlaten en
nuanceren.
Omdat bij deze eenvoudige berekeningsmethode
teruggerekend moet worden om de ware plaats over
het sectorframe van de geboortehoroscoop te berekenen, gelden de progressieve planeetstanden vanaf net
zoveel dagen vóór je verjaardag als je dagen
opgeteld hebt bij je geboortedatum.
De echte fans van primaire progressies verafschuwen het gebruik van de progressieve ascendant
en MC. Het is volgens hen onzin dat deze slechts
ongeveer een graad doorschuiven in een dag.
Feitelijk schuiven ze inderdaad 361 graden door. Wel
blijken de berekeningsuitkomsten dicht in de buurt
van de primair progressieve ascendant en MC te
liggen, maar kunnen soms later in het leven de verschillen oplopen "..tot wel 4 graden.." (5). Dit dienen
we wel in ons achterhoofd te houden als onze eerste
kennismaking met secundaire progressies naar meer
gaat smaken.
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Wilders' horoscoop
Op de WvA-bijeenkomst van zaterdag 10 april 2010
heb ik de horoscoop van Geert Wilders gepresenteerd, zoals deze door mij ingeschat is en met behulp
van secundaire progressies bevestigd werd. Zijn
geboortetijd is onbekend. Navraag bij de gemeente
Venlo leverde niets op dan dat deze informatie als
privacygevoelig wordt gezien. We zullen dat maar
opvatten als een verkapte vorm van erkenning van de
relevantie van de astrologie.
Er circuleren op internet meerdere versies van de
geboortehoroscoop van de heer Wilders. De versies
met Leeuw-ascendant en dan met name die van Nico
van den Bos op Astro Zeeland krijgen de meeste bijval. Nico kiest voor 02.50 uur als geboortetijd. Met
Leeuw-ascendant vinden we dan Saturnus in het
zevende huis.
Ik heb zelf gekozen voor 03.25 uur als geboortetijd,
vooral omdat zo diezelfde Saturnus in 7 een sterke
oppositie met de ascendant maakt. Mensen met een
planeet ingaand oppositie met de ascendant gooien
graag de knuppel in het hoenderhok: ze doen bewust
impulsieve handelingen zonder dat ze de gevolgen
daarvan kunnen voorzien; het lijkt soms om effectbejag te gaan.
Wilders doet dat met zijn Saturnus: hij zaait angst,
roept weerstand op en scheidt de geesten. De oppositie ascendant - Saturnus wordt vierkant overbrugd
door Poseidon in Schorpioen in 4. De Leeuw-ascendant zien we terug in zijn leeuwenmanen, een voor
dit teken typische haardracht. Wilders heeft hieraan
met een waterstofperoxidebehandeling (Poseidon in
Schorpioen in 4) een eigen accent gegeven.
Wilders is een man met een missie. We vinden zijn
Maan met Jupiter, heer 5, in Aries in het negende
huis. Maan staat ingaand conjunct Jupiter: zijn
missie is belangrijker dan zijn persoonlijke ik - hij is
dus behoorlijk fanatiek. In Aries: kopvoddentax.
Diezelfde Jupiter vinden we in nagenoeg onoverbrugbare oppositie met Mars, bijheer 4 in 3.
Daarmee hebben we direkt de drie instinctplaneten
van het Ich prominent in beeld, kenmerkend voor de
onderbuikgevoelens waaraan Wilders appelleert. De
Jupiter-Mars-oppositie-overbrugging zou dan via via
bij Poseidon uitkomen, die echter vierkant blijft naar
ascendant en Saturnus, waardoor een echte brug niet
wordt geslagen maar de tegenstelling wordt versterkt.
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In november 2010 heeft de Partij voor de Vrijheid
(PVV) democratisch besloten dat het geen
democratische ledenpartij wil zijn - vrijheid zonder
democratie uit angst dat de partij door linkse hobbyisten wordt geïnfiltreerd. De eigen parlementariërs
worden dus niet geacht een eigen mening te hebben.
Misschien is dit maar goed ook, want ondertussen
blijkt 20 % een strafblad te hebben. Met diezelfde
Poseidon heeft Wilders een merkwaardig volkje in
huis gehaald. Heer 8 = heer 9 in Schorpioen maakt
de problemen groter dan de idealen.
Verder vinden we in het spinnenweb nog een conjunctie van heer 10 met heer 7, samen in oppositie
met bijheer 10 in het 7e huis - geen wonder dat
Wilders rond het verschijnen van de film Fitna als
staatsgevaarlijk werd gezien door Balkenende en
consorten. Deze oppositie verraadt interne spanningen maar wordt wel goed opgelost door heer 12.
Vertrek is dan de beste optie.
In de subjectstructuur zien we overheersende verticalen bij de collectieve planeten. Deze krachten worden gebruikt om uit balans te brengen. Er zijn diagonale lijnen die elkaar in het midden kruisen.
Apollo - Uranus wordt dan letterlijk excentrisch.
Mars - Persefone en Venus - Pluto zetten beide in op
niet realistische verleidingen. Er is geen structuur
tussen Ich en Es, dus onvoldoende kracht ten goede
of ten kwade; ook niet om het eventueel
opgeroepene in goede banen te leiden. Mars Persefone zegt: "Wauw, dat is van mij" en Venus Pluto denkt dat het veel mooier wordt als ik even iets
heel lelijks doe. De diagonalen zijn geen van alle
afflictie, dus niet zo gevaarlijk. Er spreekt ook geen
echte kracht uit dit subject als geheel. Alleen de
Pluto - Persefone-oppositie vanuit het collectief is
sterk en vindt weerklank. Hiermee spelen kan wél
gevaarlijk zijn. Tot slot zien we vanuit de Maan weer
enkel de verbanden met Ich, het eigenbelang, en bij
de ascendant weer Poseidon als extraatje.

De 2-6-10 scoort vooral op sector 2 waarin we ook
een zuinige Apollo in Maagd vinden - bezuinigen op
alles behalve gezondheidszorg? De 3-7-11 is zwak.
De punten komen van een geïsoleerde heer 3 in 3.
Met heer 8 in 4 zagen we hem al problemen in huis
halen, waar je dan maar weer vanaf moet zien te
komen. Wat hij in het groot ziet, vreemdelingen in
Nederland, overkomt hem ook weer in zijn eigen
partij. Vraag is hoe je dat ooit zonder democratische
partijstructuur gaat rechtbreien. Met het afzien van
democratisering en openheid blokkeert hij ook de
eigen ontwikkeling.
Wilders laat zich zien als een wilskrachtig persoon
met sterke idealen. Hij heeft een gigantische kennis
van internationale verhoudingen, heeft enkele jaren
in het Midden-Oosten geleefd en uitgebreid kennis
gemaakt met de Arabische landen en hun cultuur en
met Israël, het land waar hij een uitgesproken
voorvechter van is. Hij heeft met Hitler wel zijn
Maan ingaand conjunct Jupiter gemeen - is even
bloedje fanatiek maar heeft in tegenstelling tot Hitler
juist een onvoorwaardelijke voorliefde voor het
joodse volk. Hij heeft een Hongaarse vrouw en ook
uitgesproken politieke opvattingen inzake het (voormalige) Oostblok, waarmee hij door zijn feitenkennis menigeen overbluft. Op het terrein van kennis
van internationale verhoudingen kent Wilders zeker
in de Nederlandse politiek op dit moment geen
meerdere. Met zijn populistische uitspraken vertolkt
hij wat veel mensen eigenlijk ook wel vinden. Maar
hij oogst onder nog meer Nederlanders onbegrip met
zijn ongenuanceerde uitlatingen. Op dit moment
gedoogt hij het kabinet Rutte en lijkt hij een machtig
man. Maar voordat hij zelf nee kan zeggen tegen dit
kabinet zal hij zijn eigen partij geconsolideerd
moeten hebben en het is nog maar de vraag of dat
kan in Nederland met een partij die niet democratisch durft te zijn. Zijn eigen angst staat hem hier
juist weer in de weg.
Intermezzo

Bij de aanlegcycleringen springt vooral de 1-4-7-10
in de creativiteit eruit. Wel passend bij de politicus.
Kwantitatief scoort vooral de pionierscyclus veel
punten, wat wellicht zijn vliegende start als
onafhankelijk partijleider ondersteund heeft.
De kwaliteitscycleringen, de basis van dit alles,
stellen ronduit teleur. Er is wel wat 1-5-9, maar als
leider en integreerder kan hij zich echt niet meten
met een Balkenende of een Cohen.
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Een horoscoop van iemand uit je omgeving zal normaal gesproken al direct als je het horoscoopwiel
ziet herkenning geven. Subjectstructuur en aanlegcyclering zullen kracht en zwakte en gewoontepatronen (de kwaliteitscyli) hierachter zichtbaar maken,
die je visie als astroloog op de horoscoop meer
inhoud kunnen geven. Als je de horoscoop van
iemand die je niet kent op je computer zet, kun je aan
het eerste beeld van de horoscoopcirkel nog maar
weinig informatie ontlenen.
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Met het ordenen van het spinnenweb komen al wel
krachtsverhoudingen en uitwerkingsgebieden in
beeld. Tenminste, als je bij het maken van het spinnenweb al enigszins rekening houdt met waar de
belangrijkste planeten in de horoscoopcirkel staan.
En ook hier zijn het de kwaliteitscycli die de basisvaardigheden laten zien die iemand bij geboorte
heeft meegekregen voor dit leven. Met behulp van
Maan, subject en de ontwikkelingsweg van slingergang en creativiteit kunnen die basisvaardigheden
verbreed en versterkt worden. De kwaliteitscycli
zoals ze zijn, zijn hier wel de basis maar niet de
beperkende factor. Het wordt wat je er zelf van kunt
maken, afhankelijk van je inspanningen en de gelegenheden die zich voordoen. Een horoscoop van
iemand die we niet kennen pakken we dus anders
aan: vanaf de aanleg vinden we via de persoonlijke
voorkeuren (Maan met aspecten) hoe de horoscoop
als geheel zal gaan uitwerken.
Secundaire progressies bij Geert Wilders
De voorbereiding
De geboortehoroscoop zoals hier gepresenteerd heb
ik natuurlijk ook getoetst aan de hand van secundaire
progressies. Net als bij primaire progressies zijn het
specifiek de aspecten van de progressieve ascendant
en MC die de gekozen geboortetijd moeten rechtvaardigen. Progressief gevormde aspecten (bij
voorkeur conjuncties) moeten dan zichtbaar zijn in
gebeurtenissen die passen bij de betrokken radixplaneet of -heer. Naast de hier behandelde secundaire
progressies zullen ook primaire progressies en transits gekoppeld kunnen worden aan gebeurtenissen in
Wilders' leven. Dit betekent dat niet aan alle feiten
ook altijd een secundaire progressie gekoppeld zal
zijn.
We zetten eerst, aan de hand van levensbeschrijvingen (6) van Wilders, de belangrijkste gebeurtenissen
op een rijtje. Hier volgen een aantal feiten uit zijn
levensloop:
Wilders is geboren in Venlo op 6 september 1963.
Zijn moeder heeft een deels Indische achtergrond/
afkomst. Hij groeit op in een rooms-katholiek gezin,
maar hij laat zich uitschrijven als hij meerderjarig
wordt. Hij doorloopt in Venlo de mavo, stapt over op
de havo. Direct na zijn examen in 1981 (hij is dan
nog net geen 18 jaar) gaat hij voor twee jaar naar
Israël. Hij werkt er op boerderijen en in fabrieken,
snuift de sfeer op in Israël en besteedt het verdiende
geld aan bezoeken aan de omliggende Arabische landen, vooral Turkije en Egypte.
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Zijn verblijf in Israël voelt hij als een "thuiskomen".
In zijn latere jaren zal hij nog vele malen naar Israël
terugkeren en spreekt hij er ook met regeringsleiders
(o.a. Sharon en Olmert).
Terug in Nederland, zomer 1983, gaat hij van
september dat jaar tot december 1984 in militaire
dienst. Intussen trouwt hij tijdens een heftige romance met "een meisje" uit Venlo. Na de militaire dienst
werkt hij bij de Ziekenfondsraad tot medio 1986 en
bij de Sociale Verzekeringsraad tot eind 1988.
In 1989 start hij bij de VVD als beleidsmedewerker/
speechschrijver over sociaal-economische vraagstukken. Hij heeft veel contact met toenmalig fractieleider Frits Bolkestein voor wie hij ook speeches
schrijft.
Hij huwt in 1992 (29 jaar) voor de tweede keer in
Boedapest met een Hongaarse vrouw, die hij leert
kennen in het diplomatieke circuit. Ze hebben
bewust geen kinderen. Zijn vrouw werkt voor een
Amerikaanse multinational.
In 1997 wordt hij voor de VVD gekozen als lid van
de gemeenteraad van de gemeente Utrecht.
In 1998 wordt hij Tweede Kamerlid voor de VVD.
Wilders is dan 35 jaar.
Op 2 september 2004, vier dagen voor zijn 41ste verjaardag, stapt hij uit de VVD omdat hij vindt dat de
partij hem de mond snoert als hij pleit voor een veel
rechtsere koers voor de VVD en volgens hem Turkije
onder geen enkele voorwaarde lid mag worden van
de Europese Gemeenschap. Voor die tijd heeft hij
zich al danig geroerd, waardoor hij op een onverkiesbare plaats op de kieslijst van de VVD terechtkomt.
Hij gaat nu als eenmansfractie verder onder de naam
Groep Wilders.
Op 22 augustus 2005 sterft zijn vader.
Op 22 februari 2006 wordt de Partij voor de Vrijheid
(PVV) ingeschreven bij de kiesraad.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november
2006 krijgt zijn partij 9 zetels toegewezen. Wilders is
dan 43 jaar oud.
Eind november 2007 wordt een anti-islamfilm
aangekondigd. De Nederlandse regering onder leiding van premier Balkenende wankelt onder hoop en
vrees. Op 9 februari 2008 maakt Wilders de naam
van de film bekend: Fitna (de beproeving/het
kwaad). Wilders weet de aandacht van de wereld op
zich gevestigd als op 27 maart 2008 de film op het
internet verschijnt. De inhoud is echter bij lange na
niet zo heftig als gevreesd (geen verbranding of verscheuring van de Koran).
Met de verkiezingen in het verschiet voor zowel
gemeenteraad als Tweede Kamer in het volgende
voorjaar, introduceert Geert Wilders in september
2009 zijn voorstel om een zg. kopvoddentax, een
belasting op hoofddoekjes ter hoogte van € 1000 p.j.,
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te gaan heffen. Wilders viert in september zijn 46e
verjaardag.
Op 3 maart 2010 bij de gemeenteraadsverkiezingen
wordt de PVV de grootste partij in de gemeente
Almere en de op een na grootste in Den Haag. Dit
zijn de enige twee gemeenten waar de PVV aan deze
verkiezingen deelneemt. Dit leidt in beide gevallen
niet tot deelname in gemeentelijke coalities en levert
geen zetels op in de Eerste Kamer. Daarvoor is deelname in veel meer gemeenten noodzakelijk.
Op 9 juni volgen de Tweede Kamerverkiezingen
waarbij Wilders 24 zetels weet te behalen, een glorieus resultaat. Na de VVD (31 zetels) en de PvdA
(30 zetels) is de PVV nu de 3e partij van Nederland.
Najaar 2010 - Wilders wordt 47 jaar - volgt de kabinetsformatie en ontstaat met gedoogsteun van de
PVV het eerste kabinet-Rutte, een minderheidskabinet van VVD met CDA.
PVV-kamerleden worden datzelfde najaar gevolgd
door rechtse media, die aan het licht brengen dat één
op de vijf PVV-ers een strafblad heeft. Tegelijkertijd
probeert Hero Brinkman de partij van binnenuit te
democratiseren door voor te stellen van de PVV een
ledenpartij te maken. Hij krijgt hiervoor geen
meerderheid. Ook zijn voorstel voor een PVVjeugdafdeling krijgt geen steun. De PVV-gelederen
sluiten zich rond Geert Wilders.
Secundaire progressies van ascendant en MC
Zoals eerder aangegeven gelden bij secundaire progressies de standen voor de volgende dag telkens
voor het volgende levensjaar. Secundaire progressies
van ascendant en MC komen dan ook niet voort uit
de asomwenteling gedurende de eerste uren na het
geboortemoment (primaire progressies). De secundair-progressieve-ascendant en -MC zijn in 24 uur
360 graden plus ongeveer 1 graad doorgelopen.
Astral berekent de progressieve ascendant en MC
dan ook heel eenvoudig voor ons.
1. Op pagina 1 kies je via de pijltjestoets bij Bestand
de betreffende horoscoop, of je kiest voor Nieuw
bovenaan om de gegevens voor een nieuwe
horoscoop in te voeren.
2. Onder Gegevens vind je dan naam, plaats, datum
en tijd van het eerder geselecteerde bestand. Voor
Geert Wilders voer je hier Venlo en 6-09-1963 in en
als lokale tijd 3:25:00.
3. In het tekstvak onder GMT vul je nog een keer de
geboortedatum en de geboortetijd (met bronvermelding) in en hier vermeld je ook de precieze positie
van de ascendant van de geboortehoroscoop en van
Apollo (voor als je later een solaar wilt laten berekenen).
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4. We gaan naar pagina 2 en vinden daar de
geboortecirkel met de planeten en hun stand in sector en teken in graden en minuten. Het is handig om
van deze bladzijde even een afdruk te maken. Maar
je kunt ook die uit deze Urania gebruiken natuurlijk
(zie pag. 19 e.v.). Hiermee kunnen we de straks
gevonden progressieve standen vergelijken.
5. We gaan terug naar pagina 1 en tellen bij de
geboortedatum net zoveel dagen op als we jaren
verder willen kijken in het betreffende leven. De
geboortetijd blijft onveranderd. Wilders is op zijn
29ste voor de tweede keer gehuwd. Voor Wilders
tellen we 29 dagen op bij 6 september en we komen
dan uit op 5 oktober.
6. We gaan direct naar pagina 2 en vinden de progressieve ascendant terug op 5 graden 41 minuten
Virgo, dat is bovenop zijn radix-Uranus, heer 7. Het
progressieve MC vinden we op 27 graden 45
minuten Taurus. Dit geeft geen bijzonderheden.
Deze conjunctie van de secundair-progressieveascendant met heer 7 was voor mij de eerste bevestiging dat ik met de door mij gekozen geboortetijd
wel eens de juiste tijd te pakken zou kunnen hebben.
Een jaar of 4 - 5 eerder is zijn progressieve ascendant
sector 2 van de radix binnengekomen. Ondertussen
is hij bij de VVD gaan werken als beleidsmedewerker en speechschrijver. Ruim een jaar voor zijn
huwelijk moet de progressieve ascendant over Pluto,
heer 10 zijn gelopen. Er zijn mij echter geen exacte
feiten en data bekend.
Ook voor de latere gegevens is het lastig vast te
stellen wat als belangrijkste gegeven gekozen kan
worden. Daar is bijvoorbeeld de breuk met de VVD
in 2004. Daar is het sterven van zijn vader in 2005.
En daar is de Partij voor de Vrijheid (PVV) in 2006.
Dan denk ik aan Apollo bijna 13 graden Virgo voor
de breuk. Venus, heer 4, ruim een graad verder voor
het overlijden van zijn vader. En voor de PVV dan
Hermes als heer 11 weer twee graden verder.
De breuk met de VVD heeft een aanloop waarin
Geert Wilders nadrukkelijk zijn eigen gezicht laat
zien: Apollo is heer 1! Met de sterfdatum van zijn
vader valt natuurlijk niet te schipperen. De interval
voor het lopen van de progressieve ascendant over
Venus en Hermes in de radix is 2 graden en 17
minuten; de secundair-progressieve-ascendant doet
hier met een snelheid van 42 minuten ruim drie jaar
over. En ondertussen loopt het secundair-progressieve-MC door het teken Gemini nog 4 graden
achter op de progressieve ascendant om straks gelijktijdig de tekenovergang te maken…
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In 2005 is Wilders twee weken na de sterfdag van
zijn vader jarig en wordt hij 42. U mag zelf even
kijken wat de transit-Uranus doet (ik bedoel maar, er
spelen altijd ook nog heel andere dingen mee…). 6
september plus 42 dagen geeft 18 oktober en deze
datum geven we in op pagina 1 bij de gegevens voor
Wilders. Dat geeft als secundair-progressieve-ascendant 14Virgo41. Dat is een halve graad voorbij
Venus, heer 4.
Weer een dag later geeft 19 oktober, en de
doorgelopen ascendant staat dan op 15Virgo23.
Ruim drie maanden later krijgt de PVV 9 zetels bij
de Tweede Kamerverkiezingen. De doorlopende
ascendant loopt echter pas een jaar later over
Hermes-radix, die ik zo graag aan dit feit gekoppeld
had. De vragen "staat Hermes wel op de goede
plaats?" en "geven primaire progressies betere of
andere resultaten?", blijven bij deze ook door mij
maar gegokte geboortetijd voor Geert Wilders
onbeantwoord. Ik kan de lezer helaas mijn dilemma's
niet besparen.
Maar probeert u zelf eens voor zijn film Fitna, winter 2007/2008, dus halverwege zijn 44e en 45e verjaardag. Tussen 20 en 21 oktober gaat de ascendant
van 16 naar bijna 17 graden in Virgo en het MC van
11Gemini47 naar 12Gemini41. De ascendant gaat
dan inconjunct Saturnus-radix en het MC maakt een
ingaand vierkant met Apollo-radix vol.
En dan de zg. kopvoddentax die Wilders introduceert
tijdens de algemene beschouwingen in september
2009. 46 jaar geeft 22 oktober. De progressieve
ascendant is over het inconjunct met Saturnus
geschoven en het MC gaat richting 14 graden
Gemini en nadert zijn inconjunct met Poseidonradix. Ook dit had wel een graadje nauwkeuriger
gekund.
Ik hoop dat de lezer met betrekking tot de secundaire
progressies van ascendant en MC het berekeningsprincipe via Astral nu duidelijk is geworden.
De secundair-progressieve standen van de planeten
worden namelijk ook langs deze weg gevonden. Het
enige wat we dan nog moeten doen, is op de betreffende dag via de klok bovenin de werkbalk van
Astral terug te gaan naar de ascendantsgraad van
geboorte. Dan worden de planeetstanden over het
sectorenframe van de geboortehoroscoop in hun
juiste sectoren en op hun ware plaats teruggerekend.
Ook dit wil ik met enkele voorbeelden illustreren.
Vlak voor zijn 18e jaar had Wilders zijn havodiploma op zak en vertrok hij voor twee jaar naar het
Midden-Oosten. We nemen zijn 18e verjaardag, dus
6 september plus 18 dagen = 24 september. Met als
geboortetijd 3.25 uur geeft dit een secundair-progres
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sieve ascendant en -MC van 28Leo05 en
17Taurus06. Het MC is daarmee toepasselijk
driehoek over zijn Hermes-radix gegaan. Maar we
willen de secundair-progressieve planeetstanden
bezien, dus de geboorte-ascendant moet terug. Via de
klokfunctie gaan we eerst in stappen van 5 minuten
en daarna van 1 minuut terug naar ongeveer
15Leo40 rijzend. Tenzij er iets heel dicht tegen een
sectorgrens staat, komt dit niet op 5' aan. We zien dat
Apollo van het teken Virgo naar Libra is gegaan. Met
Maan in Aries is geen Apollo in Virgo echt volgzaam. Apollo zal met de overgang van sector 2 naar
sector 3 zeven jaar eerder al meer vrijheid gekregen
hebben. Nu hij ook over is naar het teken Libra voelt
hij zich daarbij vrijer van binnenuit. En een radixMaan in 9 in Aries wil dan wel eens de wijde wereld
in. Aanvankelijk had Wilders het idee om in Azië op
zoek te gaan naar zijn roots (zijn moeder is deels van
Indonesische afkomst) maar daarvoor was te weinig
geld en dus werd het Israël, Turkije en Egypte.
Vooral Israël voelde hij als een thuiskomen. Zijn
reislust past mooi bij de secundair-progressieve
Maan die we in Sagittarius in sector 4 vinden.
Diezelfde progressieve Maan zal het tweede jaar in
sector 5 terechtkomen en daar aan het eind van dat
tweede jaar Demeter-radix ontmoeten, wat ervoor
zorgt dat het gevoel van thuiskomen blijft hangen.
In 1989 ruilt hij zijn baan bij de Sociale Verzekeringsraad in voor die van beleidsmedewerker bij de
VVD. September 1989 wordt hij 26 jaar en we vinden voor 6 september plus 26 dagen 2 oktober 1963.
Dat geeft voor ascendant en MC 3Virgo36 en
24Taurus53 als secundair-progressieve standen. De
progressieve ascendant gaat daarmee opposiet
Persefone-radix, dat is heer 10. We schuiven weer
even terug naar de geboorte-ascendant. We zien dan
dat de Maan alweer een paar jaar in sector 8 staat,
wat goed past bij de achterliggende verzekeringsraadperiode. Die kennis en bijgesprokkelde juridische deelcertificaten neemt hij mee naar zijn nieuwe
baan. We zien ook dat de secundair-progressieve
Mars nu op 13 graden Scorpio staat en daarmee kortgeleden sextiel Apollo-radix stond. Met Mars in
eigen teken in sector 4 moet het ook bij de VVD een
"thuiskomstervaring" voor hem zijn geweest.
We springen door naar 1998. In augustus van dat jaar
wordt Wilders lid van de Tweede Kamer. In september wordt hij 35 jaar. 6 september plus 35 dagen
geeft 11 oktober. We vinden de secundair-progressieve ascendant op 9Virgo57 en het secundair-progressieve MC op 3Gemini35. De laatste gaat daarmee uitgaand vierkant op Persefone, bijheer 10 in 7.
Weer schuiven we terug naar de geboorte-ascendant.
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Dan vinden we Apollo secundair-progressief op
bijna 17 graden Libra, ingaand driehoek op
Saturnus-radix.
In zijn 45ste levensjaar (2007/2008) kondigt Wilders
de film Fitna aan. De standen voor ascendant en MC
gaf ik eerder al. We gaan nog een keer naar 20 oktober en dan naar de geboorte-ascendant. We zien dan
dat de secundair progressieve Apollo is doorgelopen
tot 25Libra51 en daarmee staat hij exact op de radixplaats van Mars. Dat is de radix-Mars die oppositie
Maan en Jupiter staat. Even verderop vinden we de
progressieve Maan bijna conjunct aan de eveneens
doorgelopen Mars. Beide in sector 4 in Scorpio,
daarmee de onrust en achterdocht in eigen huis/land
nog eens onderstrepend.
In 2010 behaalt Wilders een heel mooi verkiezingsresultaat: de PVV gaat in het parlement van 9
naar 25 zetels. In september wordt hij 47 jaar. 6
september plus 47 dagen geeft 23 oktober. Op
18Virgo09 en 14Gemini32 vinden we de respectieve
doorgelopen ascendant en MC. De laatste staat
daarmee exact inconjunct de radix-Poseidon, heer 8
in Scorpio in 4. Als het horoscoopwiel is teruggedraaid naar de geboorte-ascendant, zien we de
secundair-progressieve Apollo exact oppositie radixMC op cusp 4. Een stukje verderop vinden we weer
de secundair-progressieve Maan die in sector 5 in
Sagittarius net Demeter-radix passeerde en wellicht
ook daarmee zo veel (CDA)kiezers achter zich
kreeg. Ondertussen zal deze Maan alweer in
Capricornus staan en tot een verdere verharding van
standpunten leiden. De overgang van Apollo naar
sector 4 geeft hem een jaartje de kans om in eigen
huis orde op zaken te stellen (Apollo in Libra in 4).
Daarna wisselt Apollo weer van teken en is het zeer
de vraag of de problemen (Apollo naar Scorpio in 4)
binnenskamers opgelost kunnen worden. Poseidon
in sector 4 in Scorpio geeft enerzijds aan dat door
Wilders de vreemdelingen in eigen huis (land) als het
probleem worden gezien. Anderzijds weten we dat
ook onder zijn eigen kamerleden (het zijn niet eens
partijleden want de PVV kent maar één lid…) een
relatief hoog percentage dubieuze personages met
strafblad te vinden is. Wellicht slaagt Venus, heer 4,
er secundair-progressief in om een en ander de
komende jaren met de mantel der liefde te bedekken.
De secundair-progressieve Saturnus is nu zo'n anderhalf jaar geleden exact opposiet ascendant-radix van
retrograde naar direct gegaan. Normaal gesproken
mag dat rare achteruitlopen van planeten ons wijzen
op het feit dat het niet draait om de aarde-stof maar
om de geest-zon. Geert Wilders zagen we, na een
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“sterke” Fitna-actie, vóór de Saturnusomslag een
toch minder geslaagd kopvoddentaxpleidooi houden.
Of zou hij juist door minder gevaarlijk te zijn een
grotere stemmentrekker kunnen worden?
Tot besluit
Als met dit verhaal aan de lezer van Urania duidelijk is geworden dat je spelenderwijs nog wel wat
meer uit Astral kunt halen dan alleen de geboortehoroscoop, dan ben ik aardig in mijn opzet geslaagd.
Maar ik herhaal het nog maar eens: in de persoonlijke ontwikkeling komen "voorspellingstechnieken"
toch echt pas op de derde plaats. Eerst moet de
geboortehoroscoop begrepen worden. Daarna speelt
de ontwikkelingsgang (slingergang zowel van 4 naar
10 als van 1 naar 7) de belangrijkste rol. En dan pas
de uit de voortgang voortvloeiende technieken.
Voor mijzelf blijft het onbevredigend, dat niet ook de
primaire progressies hier al een plek hebben mogen
vinden. Vooral de verschillen met de hier gepresenteerde secundaire progressies van ascendant en MC
houden mij bezig. Maar ook de ruimtelijke, astronomische basisprincipes van deze primaire progressies (ook voor de planeten) behoeven nadere uitleg.
De draaiing van de aarde begrijp ik nog wel. Maar
hoe en waaraan primair-progressieve planeetstanden
daarbij gekoppeld en berekend worden en hoe zich
dit verhoudt tot de radixstanden, dat krijg ik niet te
pakken. Als iemand binnen de WvA ze mij uit kan
leggen en zich hier samen met mij in wil verdiepen,
dan houd ik mij van harte aanbevolen. Ik denk dat
goed begrepen en berekende progressietechnieken
met name van belang kunnen zijn om straks de
standen van de hypothetische planeten voor het
heden en de toekomst opnieuw te kunnen ijken. Zelf
voel ik me er nooit onzeker in deze planeten hun
plaats te geven in de duiding van een horoscoop.
Maar ook ik moet me afvragen of de gegeven efemeriden voor deze planeten zomaar tot in de verre
toekomst doorgetrokken kunnen worden.

Voor de literatuurlijst, zie pag. 18.

Voor de horoscoopfiguren van Wilders, zie pag. 19
en 20.
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Horoscoopgegevens
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let op: heer 2 = heer 3 en heer 8 = heer 9
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Planeten in tekens
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Correctie van het geboortemoment

az + DB
= Een enkele van deze vier eclipticale
Skl.Asc + DB = waarden moet dan een vol aspect
az - DB
= maken met de betreffende heer. Is
Skl.Asc - DB = het aspect niet vol dan moet het MC
iets opschuiven om het vol te maken.

Theo Ram

Inleiding
Dit artikel kwam ik tegen bij het uitzoeken van wat
oude WvA-paperassen. Na enig speurwerk bleek het
door Bert Esser op schrift te zijn gesteld aan de hand
van aantekeningen die Paula Schreurs bij lessen van
Jan Bakker had gemaakt. Ik heb geen idee hoeveel
donateurs hiervan op de hoogte zijn. Misschien trap
ik een wijd openstaande deur in. Wij kunnen de correctiemethode bij elke horoscoop gebruiken om te
controleren of de opgegeven geboortetijd (waarschijnlijk) goed is of een beetje kan worden aangepast. Speciaal voor de beroepenonderzoekers kan
het een hulpmiddel zijn om bij twijfel, of als heren
bijna op een sectorgrens staan, een correctie toe te
passen.
Op de website van de WvA zal ik een berekeningsprogrammaatje zetten in EXCEL. U kunt dan met
weinig moeite een correctie uitvoeren (of juist niet!).
Correctie van het geboortemoment gebeurt steeds
door van belangrijke data uit het leven van geborene,
zoals bv. huwelijk, verhuizingen, indiensttredingen,
operaties, diploma's, geboortedata van kinderen enz.,
directies te berekenen. Deze directiewaarden moeten
dan volle aspecten maken met de betreffende heren;
bijvoorbeeld de huwelijksdatum moet "pakken" op
heer 7, of een planeet in 7. Berekening van de directies van MC en ascendant is als vuistregel reeds voldoende.
De directie wordt als volgt berekend: uitgangspunt is
de rechte klimming van het zuidpunt: az
Daaruit berekent men de schuine klimming van de
ascendant:
Skl.Asc = az + 90 °
Datum van belangrijke gebeurtenis - Datum van
geboorte = J (jaren) + M (maanden) + D (dagen).
Deze moeten we omzetten tot het decimale
datumverschil: DDV = J + M/12 + D/365 (zie noot
1).
Dit decimale datumverschil kan men als volgt in de
Directie Boog (DB) omzetten:
DB = DDV x 360/365,2422
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Iedere graad op het MC komt overeen met 4 minuten
op de klok en zo wordt dan de juiste geboortetijd
berekend. Deze methode is alleen geschikt als de
correctie maar weinig behoeft te zijn. Bij grotere verschuivingen verandert er te veel tegelijk, waardoor
de betreffende heer zelf een onzekere factor gaat
worden.
Voorbeeld
Het voorbeeld dat hier gegeven zal worden is naast
een praktische rekendemonstratie ook bedoeld om te
laten zien, dat het corrigeren van de opgegeven geboortetijd voor verschillende interpretatie vatbaar is,
zodat de correctie altijd óók voor rekening van de
astroloog komt.
Geboorteplaats . . . . . . . . . . . . Woerden
Geboortedatum . . . . . . . . . . . 20-8-1946
Opgegeven geboortetijd . . . . . 18.30 uur
Berekende az . . . . . . . . . . . .
236,22°
Schuine klimming asc. . . . . . . . .326,22°
Datum huwelijk:. . . . . . . . . . . 3-10-1969
Het is natuurlijk noodzakelijk om eerst de horoscoop
te berekenen met het opgegeven geboortemoment.
Daarna kan de correctiemethode worden toegepast.
Correcties van meer dan 15 à 20 minuten moeten
met de nodige argwaan worden bekeken en kunnen
beter niet worden gebruikt. Er is dan "iets" aan de
hand.
Voor de horoscoopwielen van zowel het opgegeven
- als het gecorrigeerde geboortemoment, zie pag.22.
Berekening DB:
03-10-1969
20-08-1946 13 - 1- 23 = 23,119 jaar x 360/365,2422 = 22,79°

Berekening van de vier eclipticale waarden:
az + 22,79 = 259,01 =
stand heer 7:
=

19,0 Boogschutter
15,0 Boogschutter (A)
4,0°=16,0 minuten eerder
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az + 90 + 22,79 = 349,01 = 19,0 Vissen
Komt niet dicht bij een waarde in de horoscoop en
doet dus niet mee.
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Omdat het verschil van 0,46 graden tweemaal voorkwam is besloten het opgegeven geboortemoment
met 1,84 minuten (dat is 1 minuut en 50 seconden) te
vervroegen.
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Bij de berekening van het decimale jaargetal door het
aftrekken van achtereenvolgens jaren, maanden en
dagen kan men i.v.m. schrikkeljaren, of een vergissing in 30/31 dagen, gemakkelijk een fout maken.
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Een andere methode is eerst van de twee data het
zogenaamde Juliaanse Dagnummer (JD) te berekenen. Dit is een getal dat aangeeft hoeveel dagen na
een afgesproken begindatum, een zekere dag valt.
Die begindatum ligt meer dan 4000 jaar voor
Christus. Door het van elkaar aftrekken van die twee
juliaanse daggetallen vindt men altijd het juiste aantal dagen verschil tussen twee data. In mijn
EXCELprogrammatje volg ik die methode. Het is
wat meer rekenwerk, maar voor de computer is dat
niet relevant.
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Horoscoopfiguur gecorrigeerde geboortetijd 18.28.10 uur

De eerste methode kan met de nodige zorgvuldigheid
beter voor handberekeningen worden gebruikt.
De bijdrage van één maand in die berekeningen is
dan 1/12 jaar = 0,083.333.333 jaar.
De bijdrage van één dag is dan 1/365 =
0,002.739.726 jaar.
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Het zal u opvallen dat er geen grote verschillen
optreden. Het opvallendste is de wijziging van twee
bijheren 1 naar een bijheer 1 en een bijheer 2, in het
spoor van de tekenwijziging op de cusp van sector 2.
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Zij werkte op de achtergrond wederom samen met
Louise en binnen de Kern ook met Manja en Ingmar
aan de ABC. Daarnaast bleef ze een zeer gewaardeerd docent, later ook mondeling in haar samen met
Jan opgezette ABC-soos, terwijl ze er ook nog even
de cursisteninformatie en - administratie bij deed.

IN MEMORIAM
Bea Moerbeek - Ram
7 april 1935 - 15 februari 2011

Velen onder ons hebben Bea in eerste instantie
mogen meemaken in haar functie als docent van de
schriftelijke astrologische basiscursus van de WvA
(eerst de voormalige Pelmancurus en later de STOAcursus, de ABC).
Haar eigen astrologische opleiding is ook met die
Pelmancursus begonnen, waarbij ze Louise van
Zanen als docent had. Bij Louise volgde ze daarna
nog vele cursussen op aanverwante gebieden en ze
ontwikkelde zich tot een gedegen astrologe, met als
bijzonderheid haar voorliefde voor jaarhoroscopen.
Uit eigen ervaring als leerling van de basiscurus kan
Oep zeggen dat ze een voortreffelijk docent was, met
zowel warme omhulling als klare helderheid naar de
schoorvoetende beginner in de astrologie. Een
warmte en helderheid waarin we later ook als
medekernleden samen mochten delen. In die Kern
was ze opnieuw een lichtend voorbeeld in het stimuleren van de astrologie, het liefst als levensleer,
en wierp ze enthousiast nieuwe ideeën op, of het nu
ging om de regiodag, een enquête onder de donateurs, of veranderingen in de astrologische basiscursus.
Vooral in laatstgenoemd opzicht mochten we haar
meemaken als vurig pleitbezorger van vernieuwingen in de ABC en als energiek werker aan de vernieuwde uitgave daarvan.
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We zijn haar zeer dankbaar voor haar steun en loyaliteit aan de WvA, waarvan zij tot op het laatst heeft
blijk gegeven met haar deskundige medewerking aan
bijvoorbeeld het astrologisch beroepenonderzoeksproject van broer Theo, waarin ze opnieuw blijk gaf
van originele inzichten. Dat ze haar werk ook kon
relativeren mag blijken uit haar in al die jaren regelmatig gebezigde uitspraken als: "Het is maar een
hobby, hoor!" en "Waar doen we het voor, want
hoeveel donateurs hebben we nu eigenlijk..!" Maar
ze was er, evenals haar vader indertijd, van overtuigd
dat als ook maar een tiende of minder van de donateurs er wat van zou opsteken, alle moeite de moeite
waard was.
Hoe dan ook, wij denken dat we namens velen
spreken als we zeggen dat de WvA-jaren met haar
een gouden randje hebben gekregen en dat haar
warmte en glans ons nog lang zal bijblijven en
vergezellen.

Mede namens de Kern,
Oep Elbers en Theo Ram

a
Denk niet dat alles overgaat als ik wegga,
ja, ik misschien,
maar het gras zal blijven groeien
en de ganzen zullen blijven komen
om te luisteren,
want bij het afscheid worden onvermoede snaren
op de ziel gespannen.
Als daar muziek voor is zal ik die laten horen.
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Het thema van de agenda is: Werk en Beroep in de
horoscoop. De lezer kan kennisnemen van de verschillende visies, werkwijzen en ervaringen van
diverse astrologen en zelf een beeld vormen over dit
onderwerp. Speciaal van harte aanbevolen voor onze
beroepenonderzoekers! Zeker ook omdat een van de
auteurs voor deze agenda WvA-astroloog Karien van
Deth is. Zij belicht het onderwerp vanuit een WvAinvalshoek, met behulp van een geboortehoroscoop
die op ons APC-systeem berust.
Ze maakt nog eens duidelijk dat: “Het vinden van het
beroep in de horoscoop niet makkelijk is. Er past
grote bescheidenheid. Er zijn onnoemelijk veel
beroepen en het vaststellen van het juiste beroep, dat
bij deze ene geborene past op grond van de geboortehoroscoop, is een kunde en een kunst. Zeker als we
voor kinderen willen adviseren is het reëler om ons
te bepalen tot de beroepsrichting. De geboortehoroscoop moet dan in zijn geheel geduid worden en
het karakter volkomen begrepen zijn, voor we enige
uitspraken over de beroepsrichting mogen doen.”
Scholing en opleiding komen in dit artikel, hoewel
ze nauw verweven (kunnen) zijn met het beroep, niet
aan bod. Daarvoor is het bestek te kort. Maar waar
werk en beroep voortvloeien uit de beroepsrichting,
gaat zij verder met: “Uitgangspunt bij het vinden van
de beroepsrichting is de harmonische overbrugging
van een oppositie, waarbij die overbrugger rechtstreeks naar de ascendant gaat. Ook in de T-vierkanten of in de uitgaande vierkanten en hun overbruggingen kunnen wij aanwijzers voor het soort
werk vinden.”
Ze vervolgt met het aan de orde stellen van een
aantal typische WvA-vragen en criteria en besluit
met een praktijkvoorbeeld, waarbij het spinnenweb
uiteraard niet ontbreekt.
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l Data van de WvA-donateursbijeenkomsten
Voor de nog resterende bijeenkomsten in het werkseizoen 2010-2011 en de nog in 2011 vallende data
van bijeenkomsten van het programma voor het
seizoen 2011-2012, kunt u rekening houden met de
volgende zaterdagen:
12 maart 2011
09 april 2011
14 mei 2011 regiodag
8 oktober 2011
12 november 2011
Het programma van elke bijeenkomst is tijdig op de
wva-website te vinden. Donateurs ontvangen ook
een schriftelijke convocatie. Van eventuele wijzigingen wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte
gebracht.

l Vraagbaak en WvA-website
Als u inhoudelijke vragen heeft over astrologie, kunt
u die sinds kort ook aangeven via de link Vragen op
de website www.wva-astrologie.nl. U vindt de link
op de pagina Bijeenkomsten. Bij voldoende vragen
zal worden nagegaan of het mogelijk is om daarover
in het seizoen 2011-2012 een bijeenkomst of een
vragenmiddag voor donateurs te organiseren.
Het zal u verder opvallen dat de pagina Publicaties
is en wordt uitgebreid met artikelen die u zelf kunt
downloaden.

l ABC
De laatste lessen, 23 en 24, van de vernieuwde
astrologische basiscurus ABC liggen, dankzij het
schrijverscollectief, uitgeschreven klaar bij de redactie. Het wachten is op de afronding van het redigeerwerk en ten slotte de toevoeging van de index. We
gaan ervanuit beide lessen nog dit jaar te kunnen
uitbrengen.

URANIA, jg 104 nr 2 (december 2010)

ADRESSEN WvA

Kern

Internet

Bestuur van de WvA
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Oep Elbers
Irma Wortel-Hilhorst
Lenny van Nieuwburg-v.d. Horst
Mick de Brauw
Yvonne Clement

Regio’s
Alg. contactadres: secretariaat mevr. I.M. Wortel-Hilhorst
Brabant: Dhr. Th. Verwijst
Loo 37, 5388 SB Nistelrode
Tel. 0412 - 611 201, e-mail theo.verwijst@xs4all.nl
Den Haag: Mevr. W. Klein
Parkweg 21 R, 2585 JH ‘s-Gravenhage
Tel. 070 - 322 65 33
Friesland: Dhr. D. van Zwol
Vierhuisterweg 7, 8919 AH Leeuwarden,
Tel. 058 - 266 65 66
E-mail douwevanzwol@gmail.com

E-mail (algemeen):
Website:
Beheer website
E-mail

info@wva-astrologie.nl
www.wva-astrologie.nl
Dhr. J. Bood
webmaster@wva-astrologie.nl

URANIA
Eindredactie
E-mail

Dhr. O. Elbers
urania@wva-astrologie.nl

Bibliotheek
Mevr. I.M. Wortel-Hilhorst
E-mail
secretaris@wva-astrologie.nl

Astrologische Basis Cursus (ABC)
Administratie:
E-mail:

Mevr. Y. Clement
abc@wva-astrologie.nl

Adressen

Haarlem: Mevr. J.C.P. Mens
De Jong Schouwenburglaan 35, 2111 TL Aerdenhout
Tel. 023 - 524 04 43, e-mail joke.mens@gmail.com

Mevr. Y. Clement, Tesselschadelaan 22, 1217 LH
Hilversum, tel. 035 - 685 76 40,
e-mail abc@wva-astrologie.nl

Het Gooi: Dhr. A.H.M. Elbertse
Koninginneweg 53, 1217 KV Hilversum
Tel. 035 - 621 89 57, e-mail a.elbertse1@chello.nl

Dhr. O. Elbers, Balthasar Beckerstrjitte 33,
8835 XN Easterlittens (F), tel. 0517 - 342 394,
e-mail urania@wva-astrologie.nl

Kempen: Dhr. K. Derboven
Jachthoornstraat 3, 2300 Turnhout
Tel. 00 - 32 - 014 416 403
E-mail kris.derboven@gmail.com

Mevr. M. van Nieuwburg-van der Horst, Radiostraat 74,
1223 BE Hilversum, tel. 035 - 685 10 75,
e-mail penningmeester@wva-astrologie.nl

Nijmegen: Dhr. J. Geraets
Meyhorst 91-24, 6537 KM Nijmegen
Tel. 024 - 345 29 05, e-mail j.geraets@chello.nl
Utrecht: Mevr. R.Camphuijsen
Burg. van Heemstrakwartier 164, 3731 TN De Bilt
Tel. 030 - 294 19 83
E-mail g.m.camphuijsen@hetnet.nl

Dhr. M.C. ten Noever de Brauw, Prof. Lorentzlaan 85,
3707 HB Zeist, tel. 030 - 691 57 89,
e-mail m.c.t.n.debrauw@wxs.nl
Mevr. I.M. Wortel-Hilhorst, Kerkstraat 1, 3755 CK
Eemnes, tel. 035 - 531 18 05,
e-mail secretaris@wva-astrologie.nl

Astrologische
Basis Cursus - ABC
Onder auspiciën van de Werkgemeenschap van Astrologen - WvA - heeft de voormalige STOA de
uitgave van een vernieuwde schriftelijke basiscursus astrologie verzorgd, de ABC. In 24 lessen wordt
u vertrouwd gemaakt met de achtergronden en de praktische toepassing van astrologische wetmatigheden volgens het WvA-systeem.
Naast een informatief gedeelte bevat iedere les ook een aantal vragen en oefeningen. Als u kiest
voor schriftelijke begeleiding, worden de door u ingeleverde antwoorden op deze vragen en oefeningen, na correctie door een ABC-docent, aan u geretourneerd.
Deze cursus verschaft u een degelijke basis voor verdere studie in de astrologie.
Bent u geïnteresseerd en wilt u nadere informatie, dan kunt u zich wenden tot de administratie.
Het is mogelijk een proefles aan te vragen.
Administratie: Mevr. Y. Clement
Tesselschadelaan 22, 1217 LH Hilversum
tel. 035 - 685 76 40, e-mail abc@wva-astrologie.nl

GROTE VOORRAAD BINNENLANDSE EN BUITENLANDSE
BOEKEN OP HET GEBIED VAN
Astrologie - Esoterie
Adres: VAN STOCKUM Boekverkopers
Noordeinde 62, 2514 GK DEN HAAG
Telefoon 070 - 346 33 17, fax 070 - 392 38 95
E-mail: noordeinde@vanstockum.nl, website: www.vanstockum.nl

