
ANTROPOSOFIE  EN  ASTROLOGIE

Dit betoog bevat meerdere uitspraken en astrologische inzichten van Rudolf Steiner die de antroposofische
astrologiebeoefenaar een hart onder de riem kunnen steken. Tevens tegenargumenten m.b.t. de discussie
over het verschuiven van het lentepunt. Volgens sommige antroposofen zou de werking van de planeten
vanuit een andere achtergrond of sterrenbeeld geheel anders zijn. Steiner, zelf, hanteerde dit standpunt niet
in de twee beschreven voorbeelden, d.w.z. hij ging niet van een lentepunt verschuiving uit, waardoor de pla-
neten in een ander achtergrondteken terecht konden komen. Tevens breng ik nog enkele gedachten over de
planetenwerkingen aan.
Enkele uitspraken van Rudolf Steiner over de astrologie:

Eerst een kritische:

”Dilettantismus moderner Astrologen und deren plumpe Offenbarungen””

Uit “Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung” GA 163

Maar ook andere uitspraken:

 “Die Astrologie ist eine grosse Wissenschaft, sie wird ihren Höhepunkt erst in kommenden Zeiten haben.
Man wird zu ihrer Darstellung die ganze Antroposophie brauchen und noch einiges darüber hinaus”.

Antwoord van Steiner aan Dr. Bruno Krüger op zijn vraag over de astrologie. Uit: “Rudolf Steiner und die As-
trologie” van Heinz Herbert Schöffler”.

“Dem stellen des Horoskops liegt die Wahrheit zum Grunde” “Einem Menschen ist ein bestimmtes horoskop
zu geordnet, weil in dem selben sich die Kräfte ausdrücken die ihn ins Daseins geführt haben”.

Uit “Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit” GA 15 .

 “Aan het trekken van de horoscoop ligt de realiteit ten grondslag, dat de kenner op dit gebied de krachten
kan aflezen waardoor de mens zich in het stoffelijke bestaan inleeft”.

“De mens wordt op bepaalde wijze in het aardse bestaan binnen gevoerd en de horoscoop geeft aan,
waarnaar hij zich richt, voordat hij het aardeleven binnentreedt”.

“Het zijn de werkzame krachten van de sterrenwereld, die de mens brengen tot de aardse belichaming”.

“De mens heeft een beeld in zich van de hemelruimte en wel ieder een ander beeld, al naar gelang hij hier
of daar, op dit of dat tijdstip geboren is”. Uitspraken in de Nederlandse vertaling van Hardam en Henny uit
“De geestelijke leiding van mens en mensheid”

“Dass wirklich in unserem Zeitraum sich so etwas herauflebt wie ein von dem Christus-impuls durchzogenes
Auferstehen der Astrologie des dritten nachatlantischen Zeitraumes” (de Egyptische, Babylonische, Chaldeï-
sche tijd)

Uit: “Christus und die geistige Welt. GA 149 Von der Suche nach dem heiligen Gral



  RUDOLF STEINER GEBRUIKTE DE TROPISCHE DIERENRIEM!

Het gebruik door Steiner van de tropische dierenriem, de 12 dierenriemtekens van gelijke grote i.p.v. de
siderische dierenriem met de sterrenbeelden van ongelijke grote, zien we bij de plaatsing van de grond-
steen voor het eerste Goetheanum 20 september 1913. Steiner doet hierbij de uitspraak m.b.t. de “Grund-
steinurkunde”:

”Als Mercurius als Abendstern in der Waage stand”

Die dag stond Mercurius namelijk 1 graad in Weegschaal.  Deze Mercuriuspositie is in de efemeride op te
zoeken! Hij liep er dus net een dag binnen!

Siderisch gezien stond Mercurius niet in Weegschaal maar  in het eerste deel van Maagd. De begeleidende
zin van Steiner  is dus vanuit tropisch gezichtspunt gezien: Mercurius stond n.l. net in Weegschaal! De
grondsteenplaatsing is  bewust op deze dag gepland!  (Mercurius staat voor de I klank, Weegschaal voor de
CH klank. Te samen ICH vormend.)

In de “Heilpädagogische Kurs” (11e voordracht) beziet Steiner de horoscopen van twee albino zusjes.
Geb. : 6 december 1909 en 18 mei 1921. Ook vanuit de tropische dierenriem.

Steiner sprak jaren over astrologische zaken o.a. ook met Franz Teiler (Zie boek van Schöffler) en secretaris
Guenther Wachsmuth. ( deze onderzocht doodshoroscopen ) Hij had inzicht in de materie en dit blijkt ook
uit de opmerking aan Fräulein Dr. Vreede over de twee meisjes:

“Ist Ihnen aufgefallen, dass unter den äusseren Planeten Uranus und Neptun stark hervortreten”

De planetenverbindingen in deze 2 horoscopen worden geduid vanuit de tropische dierenriem. De graden
plaatsing van de planeten is opnieuw in de efemeride te vinden!

LENTEPUNT VERSCHUIVING, ANDERE TEKENINTERPRETATIE?
Omdat het lentepunt verschoven is moeten  we dan bij de horoscoopduiding de tropische of de siderische
dierenriem, de dierenriemtekens met 12 gelijke tekens of de sterrenbeelden met 12 ongelijke tekens gebrui-
ken? De planeten staan door de verschuiving  in een andere achtergrond of sterrenbeeld en dit zou een
andere werking geven?

Het sterrenbeeld Maagd is in de siderische dierenriem groter en het sterrenbeeld Kreeft weer kleiner. De
zon loopt ongeveer 25 dagen door Ram, 38 dagen door Stier, 21 dagen door Kreeft, en 45 dagen door
Maagd. In de tropische dierenriem zijn alle tekens even groot. Een discussie onder antroposofen is ook dat
de planeten door de verschuiving van het lentepunt in een ander dierenriemteken komen staan en daardoor
anders zouden werken. Men trekt dan ongeveer 23 graden af van  de tropische stand om de siderische
planetenstand te verkrijgen. Een introverte Schorpioen zou dan door de verschuiving een extraverte Weeg-
schaal zijn. Een dynamische Ram  word een zachtere Vissen. Een sanguinische Tweelingen  een rustige Stier.
Soms blijft het teken ook gelijk, afhankelijk van de zonnestand. Maar ook de andere planetenposities
verschuiven!  Een bescheiden Mars in Maagd zou zich dan “leeuwiger” en trotser uiten.



Van de 20 persoonlijkheden die ik heel goed ken, kon ik er 18 totaal niet meer thuis brengen! Het is aan de
lezer om dit zelf te toetsen en te onderzoeken.
Dan blijft er de vraag of de zaaikalender van Maria Thun, gebaseerd op de siderische dierenriem, slechter,
net zo goed of beter werkt als je de tropische dierenriem zou  gebruiken. Dat is nooit onderzocht. Mogelijk
werkt het überhaupt anders voor de landbouw.
Conclusie: Voor de tropische dierenriem zijn de 12 dierenriemtekens maatgevend en dus niet de sterren-
beelden, waarin het lentepunt verschuift!  Rudolf Steiner, zelf, gebruikte in de twee beschreven voorbeel-
den in ieder geval de tropische dierenriem of te wel de 12 gelijke tekens van 30 graden! De verschuiving van
het lentepunt is in deze twee Steiner-bevindingen dus geheel niet van toepassing!

DE PLANETEN
In het kort nog iets over de planetenkrachten. Binnen het antroposofische gedachtengoed wordt de werking
van Uranus, Neptunus en Pluto (Cheiron is er ook bij gekomen) op ons denken, voelen en willen nog steeds
niet onderzocht. Antroposofie inspireert velen terecht al jaren, maar aan de werking van  deze drie planeten
op o.a. ons astraallichaam word voorbij gegaan. De antroposofie werkt bevruchtend op de astrologie, maar
andersom m.b.t. tot werking van deze drie planeten wordt aan waarachtige kennis, die op zijn waarheid wel
degelijk getoetst kan worden, voorbij gegaan! Ik vindt het vervelend om te moeten zeggen, want ik draag de
antroposofie een warm hart toe, maar hierin loopt ze dus gewoon achter! Dat neemt niet weg dat Rudolf
Steiner, Gunther Wachsmuth en Willy O Sucher e.a. boeiende informatie hebben gegeven over de dierenriem-
tekens en de werkingen van de planeten tot en met Saturnus (de oude indeling) Zeker ook degelijk materiaal
voor astrologen om te bestuderen!
Tenslotte, misschien aardig om even te noemen: Rudolf Steiner had in zijn horoscoop een verbinding,
conjunctie, tussen Mercurius en Neptunus. Neptunus verbindt ons o.a. met de geestelijke wereld en Mercuri-
us verteld ons daar over! Zijn horoscoop, alleen al, geeft aan hoe belangrijk deze werking van Neptunus is.
Veel spirituele mensen, musici, kunstenaars en ook antroposofen hebben, vaak zonder het te weten, een
sterke werking van Neptunus in hun horoscoop!
                                                                           Frits Bolk
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