
De grote as van de Maanbaan door George Bode

De tijdgeest manifesteert zich soms als een uiterst grillig beest. Door zijn bizarre grillen weten 
wij soms niet wat wij van hem moeten denken. En de astrologie dan? - eigenlijk zou zij, 
vanwege haar prognostische capaciteit, in staat moeten zijn opheldering te brengen, of zelfs 
een deel van die grillen van tevoren aan te geven. Integendeel, ook zij is soms het slachtoffer - 
een schitterende paradox, te vergelijken met de moeilijkheid die elke astroloog heeft met het 
beoordelen van zijn eigen horoscoop. Ik laat deze paradox voor wat zij is: dat is voer voor 
filosofen. Laten we ons liever bezighouden met de meest bizarre gril uit de geschiedenis van 
de astrologie.

Daarin is de hoofdrol weggelegd voor Johannes Kepler (1571-1630), astroloog/astronoom en 
ontdekker van de drie wetten over de planeetbanen, een bijzondere figuur in wie 
wetenschappelijke genialiteit en mystieke religiositeit samengaan. De wiskundige structuur 
van de hemelse banen, onderwerp van zijn boeken Astronomica nova (1609) en Harmonice 
Mundi (1619), is voor hem identiek aan de goddelijke schepping. Zijn wetten maakten 
duidelijk dat deze banen ellipsen zijn en geen cirkels zoals men tot dan toe dacht. In feite 
houdt dit een sprong in van de eenheid van de cirkel (één centrum) naar de dualiteit van de 
ellips (twee brandpunten), een sprong die men ook, enkele decennia later, aantreft in het werk 
van Descartes: de splitsing tussen de res e xtensa en de res cogitans , tussen wat zichtbaar en 
meetbaar is en wat dat niet is. 
Het blijft een raadsel dat niemand de astrologische consequenties heeft getrokken uit die 
vervanging van de cirkel door de ellips. Waarschijnlijk was het enthousiasme over de 
wetenschappelijke dimensie van dit draaipunt en het daaruit oprijzen van de contouren van de 
huidige wetenschap (Galiei, Descartes, Newton, Leibniz) dermate dat verdere 
gevolgtrekkingen uitbleven. Zelfs Newton voor wiens gravitatietheorie de wetten van Kepler 
onontbeerlijk waren, en die zelf astroloog en alchemist was, heeft er niet aan gedacht. Pas 
zo’n driehonderd jaar later, in de jaren dertig van de vorige eeuw, richt de Franse astroloog 
Dom Néroman (Pierre Rougié, 1884-1953), ingenieur en astroloog, er de aandacht op. 
Hoogst opmerkelijk is echter dat er reeds in 1618, dus net voor de publicatie van Harmonice 
Mundi, sprake was van een tweede satelliet van de aarde, Lilith genoemd, die zou zijn 
waargenomen door ene Ricioli, een helderziende, alsof men aanvoelde dat in de lunaire sfeer 
rekening moest worden gehouden met een dualiteit. Hoewel in de eeuwen daarna, vooral in 
Engeland, enkele andere helderzienden claimden Lilith te hebben gezien, werd er geen tweede 
satelliet van de aarde ontdekt. Men sprak dan ook van een zwarte ster of satelliet, soms van 
een ‘zwarte maan’, en daar de hang naar spoken en mysteries in Engeland geen grenzen kent, 
had Lilith al voor 1930 een zuster gekregen, Lulu, even onzichtbaar als zij.

Officiële entree in de astrologie.
Ook na de publicaties van Néroman verdwenen de consequenties van Keplers wetten naar de 
achtergrond met als meest waarschijnlijke oorzaak de ontdekking van Pluto in 1931. Het 
merendeel van de astrologen uit die tijd stortte zich op deze nieuwkomer en zijn integratie in 
het astrologische stelsel. Een actie die ruim werd begeleid door het fantasievol speculeren 
over nog meer transsaturnale planeten in ons zonnestelsel. Als men nu weet dat ‘de 
weigering’ een van de hoofdschotels van het Zwarte Maan menu is, dan wordt haar vertraagde 
inkomst in het astrologische stelsel een stuk minder vreemd; ook op dit punt lijkt zij haar 
eigen principe te huldigen.
De enige die zich meteen in haar verdiepte was Jean Carteret (1906-1980). Gedurende de 
jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw heeft hij de ideeën van Néroman over de 



consequenties van de ellipsbanen voor de astrologie volledig uitgewerkt en, wat nog 
belangrijker is, het bereik van haar betekenissen vastgesteld. Bovendien ontdekte hij rond 
1946 de principes van Persephone en Vulcanus, twee hypothetische planeten, en rond 1959 
vond hij er een bewijs voor. Een van de Mayakalenders (codex Fejervary Meyer), die de 
twintig dagen van hun symbolische maand weergeeft, toont tien planeten, met van elk de 
positieve en negatieve kant. Carterets vondsten openden de weg naar de structurele astrologie, 
waarschijnlijk de enige die de astrologie een toekomst biedt in haar strijd met de zuiver 
pragmatische wetenschappen, de wetenschappen die met het licht dat zij op bepaalde 
gebieden werpen tegelijkertijd duisternis zaaien, zoals kunstlicht het zicht op de sterrenhemel 
verduistert.
Maar het is de miraculeuze opmerkingsgave van Dom Néroman die de motor heeft gestart. 
Helaas is niet bekend hoe en wanneer hij het idee kreeg om het lege brandpunt en het 
apogeum van de maanbaan, die zodiakaal samenvallen, als een tweede maan op te vatten, een 
Zwarte Maan. En evenzo het lege brandpunt en het aphelium van de (schijnbare) zonnebaan 
als een tweede zon, de Zwarte Zon. Waarschijnlijk zijn de vele jaren die hij als mijningenieur 
in China, het land van de Yin/Yangdialectiek, doorbracht er debet aan. Maar hoe dan ook, 
vanaf het eerste moment plaatste hij deze nieuwe lichten tezamen met beide maansknopen in 
een aparte groep (‘facteurs paraplanétaires’).

Geen hemellichamen maar polen van assen.
Zoals al gezegd, vertegenwoordigt de Zwarte Maan, één van de twee polen van de grote 
maan-as, het vermogen tot weigeren. Maar hoe blijkt dit nu uit de astronomische 
werkelijkheid, de enige echte basis van de astrologie?
De Maan doorloopt haar baan graad na graad doch heeft geen enkele mogelijkheid haar route 
te wijzigen. Men kan haar dus niet beschouwen als animator van haar beweging; de Hopi 
indianen noemden haar dan ook een ‘dwalende dwaas zonder huis’. Die functie valt toe aan 
de aarde en het tweede brandpunt, het lege, en bij uitbreiding aan het duo Zwarte Maan en 
Priapus die de uiterste graden van het parcours markeren. Daar elk paar van extremen alle 
tussenliggende posities afbakent kan de as ZM/Priapus worden opgevat als de verzameling 
van de driehonderdzestig mogelijke graadposities van de Maan. Dit verduidelijkt waarom hun 
energie niet op hetzelfde vlak ligt als die van de Maan. Maar hoe vindt dit zijn neerslag in ons 
leven?
Daartoe kan het best worden uitgegaan van hun astronomische karakteristieken. De hoogste 
snelheid tegenover de laagste, de kleinste afstand tot de aarde tegenover de grootste. Daaruit 
volgt dat Priapus zich kenmerkt door een versnelde ontwikkeling (hoogste snelheid) ten 
aanzien van wat dichtbij is (kleinste afstand), de Zwarte Maan door een vertraging (laagste 
snelheid) en een bijna ontoegankelijkheid (grootste afstand). Priapus reageert onmiddellijk op 
wat het doorsnee leven ons biedt, voor de Zwarte Maan ligt het tempo van dit leven te hoog 
om de diepten te bereiken die in deze doorsnee verborgen liggen, tot de meest banale 
voorvallen aan toe. Uiteraard kan die priapische snelheid slechts ontstaan dank zij een 
bepaalde oppervlakkigheid. En, omgekeerd, slaagt de Zwarte Maan er slechts in dit ritme te 
vertragen bij de gratie van haar capaciteit het in eerste instantie te weigeren. Het valt niet 
moeilijk op grond van deze verdeling een van de twee uiterste typen onder de kinderen te 
herkennen: het autistische kind (Zwarte Maan). 
De capaciteit om het aardse leven te weigeren en die om er greep op te krijgen gaan dus op 
hetzelfde moment van start. Maar in dit proces vraagt de Zwarte Maan te vaak om een time-
out terwijl Priapus de neiging heeft door te spelen zelfs nadat de scheidsrechter het spel heeft 
stilgelegd.
Een en ander illustreert de structurerende kracht van de kosmische assen - een kracht die los 
van de planeetposities in huis en teken, de huizenverdeling en de planetaire aspecten optreedt.



Structurele en niet slechts positionele invloed.
Dat de hierboven genoemde splitsing zich al zo vroeg in het leven vertoont - voor de entree in 
de alfabetische fase - is een rechtstreeks gevolg van het feit dat de Zwarte Maan in ruim vier 
jaar de halve dierenriem doorloopt, wat een conjunctie met Priapus oplevert alsook een 
conjunctie van Priapus met haar. In dit verband is het van belang te beseffen dat (1) de Zwarte 
Maan de snelst lopende van de trage factoren is en (2) haar hoedanigheid als as impliceert dat 
er voor de manifestatie van haar principe geen enkele progressie noodzakelijk is. Het eerste 
kenmerk veroorzaakt de vroegtijdigheid van haar werking, het tweede de universaliteit ervan, 
d.w.z. een bij iedereen optreden onafhankelijk van de rest van de horoscoop.
Er is dus werkelijk sprake van een structurele invloed. Tegelijkertijd toont dit aan dat men de 
Zwarte Maan en Priapus niet in de groep van de planeten mag onderbrengen, ze zelfs niet op 
hetzelfde niveau als Zon en Maan, hierna ook aangeduid als de ‘witte lichten’, mag plaatsen. 
Het astronomische kenmerk van hun axiale kwaliteit dient te worden gerespecteerd, d.w.z. de 
karakteristiek dat zij extremiteiten aangeven, wat ook geldt voor de Zwarte Zon en de 
Diamant. De Zwarte Maan en Priapus geven eigenlijk de twee extreme situaties aan die de 
Maan kent. Derhalve dient de methode, aangeduid als ‘het kruis van de Zwarte Maan’, die een 
aantal buitenlandse astrologen voorstaan, radicaal te worden verworpen. Zij kennen 
afzonderlijke betekenissen toe aan de twee punten van de korte maan-as, de punten 90° voor 
en na de Zwarte Maan, respectievelijk als punt van ‘reactie’ (of ‘bevestiging’) en punt van 
‘onderhandeling’ (of ‘onderwerping’). Het is een mooie vondst maar helaas vanuit structureel 
oogpunt een absolute misser, gegeven het feit dat de Maan juist op die twee punten, waar zij 
op gelijke afstand van het lege brandpunt en de aarde is, haar gemiddelde snelheid heeft. Niets 
bijzonders dus, want maximaal verwijderd van het extreme!
Een even grote blunder wordt gemaakt door de Zwarte Maan te interpreteren zonder rekening 
te houden met Priapus. Uiteindelijk is hij het die, door zijn directe axiale invloed op haar, ons 
redt van een te sterke beklemtoning van haar altijd aan autisme rakende principes. Dat is de 
reden dat ik Priapus heb verbonden met de ‘overlevingsstrategie’, ondanks dat deze zich 
voordoet op een leeftijd waarop er nog geen helder besef is van het concept ‘strategie’, 
waardoor de aanduiding ‘instinct’, maar dan een soort kosmisch instinct, misschien beter op 
zijn plaats is. Maar ‘instinct’ is veeleer iets van het planetaire niveau, en Priapus is hoewel de 
laagst geplaatste toch één van de negen kosmische punten. (2)
Welnu, aangezien de Zwarte Maan en Priapus slechts in een minderheid van de horoscopen 
even krachtig werken, is de kans om met Priapus buitenspel tot foutieve duidingen van de 
Zwarte Maan te komen verre van ondenkbaar. En zelfs als hij meespeelt is men nog niet uit de 
gevarenzone. Bij het interpreteren van de grote maan-as dient ook steeds rekening te worden 
gehouden met de invloed van de grote zon-as; zo niet, dan treden weer, vooral wat de Zwarte 
Maan betreft, ernstige dwalingen op. Alleen deze tweede ellips-as kan uitsluitsel geven over 
wat men met de inhouden van die eerste doet. Slechts deze tweede as, Zwarte Zon/Diamant, 
kan de antisymmetrie tussen de Zwarte Maan en Priapus wegnemen. 

Principes van de Zwarte Maan en Priapus.
Wat de Zwarte Maan betreft is reeds nadruk gelegd op het begrip ‘weigering’, maar wil men 
het meest kernachtige sleutelwoord, dan is dat ‘reductie’. Alle sleutelwoorden - zoals de 
authenticiteit, het zwaartepunt (de kern van ons wezen), het absolute, de afstand, de controle, 
de structuur, de discretie, het intellect, de dood, de uitzondering, de abstractie, het bijzondere 
en de uniciteit - verwijzen er duidelijk naar. Al deze begrippen verwijzen naar een 
overbrenging op kleinere schaal.
Men vindt ze in overvloed in de bestaande literatuur, aangevuld met nog vele andere: ik kan 
er weinig aan toevoegen. Het ligt eerder omgekeerd: men moet zelfs enigszins op zijn hoede 



zijn. Als tamelijk nieuwe factor in de astrologie doet zij de fantasie van diverse astrologen van 
tijd tot tijd op hol slaan. In de meerderheid van deze gevallen is deze wildgroei een gevolg 
van de veel te rigide identificatie van de Zwarte Maan met Lilith - Adams eerste, door de 
pausen weg gecensureerde, vrouw - ten koste van andere mythische vrouwen zoals Diana, 
Athena, Medea, Ariadne en Circe, die allen het stempel van de Zwarte Maan dragen. Door 
echter het begrip ‘reductie’ als criterium te hanteren zijn de verzonnen sleutelwoorden 
gemakkelijk scheiden van de echte.
De andere deformatie die men kan tegenkomen, is de te negatieve interpretatie van de Zwarte 
Maan, waarvan de oorzaak mij minder duidelijk is. Misschien dat door het aan haar werking 
klevende isolement een te hoge prijs wordt gevraagd voor de realisering van haar positieve 
kanten? Toch moeten deze kanten worden ontwikkeld, want op een bepaald moment valt geen 
energie meer te halen uit hetgeen zich herhaalt, uit wat te veel is aangepast aan de algemene 
smaak en daardoor slechts van middelmatige kwaliteit is. Maar daar het leven niet alleen 
bestaat uit buitengewone situaties dient men zichzelf toe te voegen: “Ondanks dat 
middelmatigheid de wereld regeert, mag dit geen excuus zijn mij van haar af te wenden; hoe 
groot de stupiditeit ook moge zijn, als men zich volledig terugtrekt, is men dood”.(3)
Hoewel Priapus en de Zwarte Maan antagonisten zijn, is er geen direct handgemeen tussen 
hen. Zij zijn eerder antagonisten die zich van elkaar verwijderen, een soort dubbele 
tegenstelling want het betreft zowel hun krachten als hun doeleinden. De Zwarte Maan tracht 
de innerlijke vonk te beschermen tegen het nu eenmaal aan het leven op aarde inherente 
materialisme; zij tracht te voorkomen dat deze vonk wordt besmet door wat slechts tijdelijk is: 
haar werkzaamheid is gericht op de geest. Priapus daarentegen richt zich op het lichaam en 
alle andere aardse vormen. Vandaar dat dit astronomische punt de naam heeft gekregen van 
de Griekse god met de eeuwig stijve penis. De Zwarte Maan is intens en gepassioneerd, 
Priapus oppervlakkig en gretig. 
Toch zou er zonder Priapus geen bestaan kunnen worden opgebouwd want het kind kan de 
wereld niet verkennen zonder met het dichtstbijzijnde te beginnen, d.w.z. de objecten, het 
meest stoffelijke, dus datgene wat zich het best leent tot het vormen van gewoonten. Nu 
ontwikkelt elk kind bepaalde vaardigheden sneller dan andere, waarvan hij bovendien merkt 
dat ze meer lof opleveren, meer bevestiging vanuit zijn omgeving. Heel natuurlijk dus dat hij 
zich daarop toespitst want zij vormen een soort eerste draagvlak voor zijn bestaan op aarde. 
Bovendien is deze herhaling noodzakelijk om in bepaalde opzichten een soort ‘meesterschap’ 
te verwerven en zich zo tegenover anderen te profileren; de gewoontevorming die daaruit 
voortvloeit vormt een tweede draagvlak. Op zich is dit alles verre van negatief! Om zich de 
aardse omgeving zo snel mogelijk eigen maken is het nu eenmaal noodzakelijk de makkelijkst 
mogelijke aanpassingen te kiezen, want anders gaat er te veel tijd verloren. Men moet 
beseffen dat het kind zich in de eerste levensjaren met een ongelofelijke snelheid ontwikkelt, 
iets dat aanleunt tegen het Darwinistische “survival of the fittest” (overleving van de best 
aangepasten).
De negativiteit van Priapus manifesteert zich slechts wanneer het evenwicht - het principe van 
elke as - tussen hem en de Zwarte Maan te lang verbroken blijft. Dit risico is een direct 
uitvloeisel ervan dat voor het solaire ego, en het daaraan verbonden bewustzijn, de acties van 
Priapus relatief makkelijk te centraliseren zijn in vergelijking met die van de Maan. Dus 
hoewel Priapus meer iets weg heeft van een ‘ maan in het kwadraat’, is hij een zeer 
waardevolle en eigenlijk onmisbare assistent voor de Zon, die in de eerste decennia van het 
leven zijn handen vol heeft aan het greep krijgen op de wereld van de natuurlijke emoties, 
voortbrengselen van de Maan.
‘Herhaling’ is zonder enige twijfel het centrale sleutelwoord voor Priapus; het ligt verborgen 
in alle priapische karakteristieken. Tegenover de ‘eenheid’ van de Zwarte Maan stelt hij een 
menigvuldigheid - ‘een’ en niet ‘de’, want door de herhaling manifesteert die veelheid zich 



slechts in de dimensie van de tijd en in slechts een beperkt aantal richtingen. Carteret 
vergeleek hem vaak met de lawine, een schitterende beeldspraak; als zijn invloed inderdaad te 
groot is, ontstaat er een spraakwaterval, met als kenmerken het berijden van stokpaardjes, het 
gehaast inslikken van klinkers en het met de deur in huis vallen. Bij Priapus wijst de wildgroei 
altijd in dezelfde richtingen. Curieus eigenlijk dat de interpretatie van de Zwarte Maan 
eronder lijdt zoals hierboven vastgesteld. Ik zie dit als een bevestiging van het structurele 
karakter van beide punten. 
De meest abstracte tegenstelling tussen de Zwarte Maan en Priapus is die tussen ‘reductie’ en 
‘dilatatie’. De dilatatie komt duidelijk naar voren uit het hierboven gegeven voorbeeld en is al 
evenzeer aanwezig in de begrippen ‘symbiose’ en ‘routine’, beide gekenmerkt door 
‘toespitsing op’. Bij de symbiose alleen richting partner, bij de routine alleen in de richting 
van wat men al beheerst, van datgene waarin men zich zeker van zichzelf voelt en ook op 
voorhand weet er goedkeuring mee te oogsten. In beide gevallen dreigt het gevaar het 
gekozen pad niet meer te kunnen verlaten, de sleur. Een en ander maakt het soort 
geruststellende identiteit dat Priapus oplevert kwetsbaar. Hoewel zijn reactiesnelheid het 
tegenovergestelde suggereert, is zijn stellingname eigenlijk puur defensief. Want het is de 
cohesie van deze identiteit die hem een gevoel van heelheid geeft, maar die verschilt totaal 
van de integriteit van de Zwarte Maan. Omdat die cohesie er slechts is bij de gratie van 
externe bijval voor zijn houding en gedrag grenst de priapische integriteit gevaarlijk dicht aan 
het ‘meeheulen met’. In doorsnee situaties waarin men grotendeels op de automatische piloot 
kan vliegen, geen probleem. Dat ligt in die situaties juist bij de Zwarte Maan: door te 
weigeren hem te gebruiken wordt hij in wezen een obstakel.

NOTEN 
1. De langzame factoren zijn de planeten vanaf Jupiter, de as van de Maansknopen en de 
zwarte lichten.
2. De negen kosmische punten zijn: Zwarte Maan, Priapus, Zwarte Zon, beide maansknopen, 
de Draak, het Beest en het gelukspunt. Ascendant en Midhemel vallen buiten deze groep 
omdat zij producten zijn van aardse coördinaten, resp. de horizon en de meridiaan van de 
geboorteplaats.
3. Uit ‘De brieven van Martha Gellhorn’. Zij was de eerste vrouwelijke oorlogscorrespondent 
en versloeg alle oorlogen vanaf de Spaanse burgeroorlog tot en met de vietnamoorlog.
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