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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.
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