
 
Astrologisch E-magazine Zaniah, Editie 48  - Jaargang 7 – nummer 3                                                                       Blad       6 

 
Mundane Astrologie (28): De Zonne-ingress,  
in de cardinale tekens, deel-1. 
 

 
In deze serie Mundane Astrologie zijn al de volgen-
de onderwerpen uitgebreid behandeld: (1) Zonne-
eclipsen, (2) astro-geologie ofwel de gebieden op 
Aarde astrologisch ingedeeld, (3) grote conjuncties 
tussen zware planeten, (4) de ingress van een zware 
planeet in een zodiakteken, (5) het gebruik van ho-
roskopen van belangrijke personen, (6) het gebruik 
van horoskopen van landen of steden en (7) het ge-
bruik van horoskopen van de beëdiging van kabi-
netten of presidenten. De hoogste tijd voor een 
nieuw onderwerp: de Zonne-ingress in de cardinale 
tekens. 
 
 

J. LIGTENEIGEN 
 
 
Het onderwerp van de Zonne-ingress is erg oud, maar 
op de een of andere manier lijkt het alsof dit onderwerp 
slechts enkele eeuwen oud is, mede door de literatuur 
van met name enkele Britse astrologen, zoals Charles 
Carter, H.S. Green en Raphael uit de 19e en 20e eeuw. 
Verderop in dit artikel zult u vernemen dat de Arabie-
ren van de 8e, 9e en 10e eeuw reeds met de Aries in-
gress werkten en daarover zijn ook diverse boeken 
geschreven. Maar eerst een introductie over de Zonne  
ingress in het algemeen. 
Het woord “ingress”  komt uit het Engels en betekent 
“intrede” . Een planeet die voor het eerst een nieuw 
zodiakteken intrekt, bezoekt of welke term u ook wilt 
gebruiken, voert dus een “ingress” uit. Hij treedt dus in 
dat zodiakteken, neemt zijn plaats in. Aangezien het 
woord “ingress” al zo is ingeburgerd, zal ik dan ook 
deze term verder blijven gebruiken. 
Als wij kijken naar de mundane horoskoop, dan beper-
ken wij ons tot de cardinale huizen: Ascendant, MC, 
Descendant en IC. Dit zijn de krachtigste huizen sowie-
so in élke horoskoop, maar zeker ook in de mundane 
horoskoop en voor elke horoskoop die wordt opgesteld: 
electie, uurhoek, radix, etc. 
Volgens Ptolemeus, maar iedereen die er goed over 
nadenkt zal tot dezelfde conclusie komen, begint de 
zodiakale cirkel bij het teken Ram en wel bij het punt 
nul graden Ram, wat gelijk staat aan het Lentepunt. Het 
Lentepunt is het snijpunt van de baan van de Zon (in 
feite de baan van de Aarde) met de equator van de Aar-
de. Aangezien de Aarde schuin staat met een hoek van 
iets meer dan 23 graden, zal de Zon vanuit de Aarde 
gezien óók diezelfde hoek maken met onze evenaar. De 
afbeelding hieronder toont deze situatie duidelijk. De 
drie gele stipjes geven de stand van de Zon aan op on-
geveer 21 maart, 1 mei en 21 juni aan. Op 21 maart zal 
de Zon precies op het Lentepunt zijn aangekomen, op 

die dag zijn overal ter wereld de dag en de nacht even 
lang.Daarna loopt de Zon verder door in zijn baan en 
bereikt een steeds grotere hoogte aan de hemel. 
 

 
 
 
De situatie op ongeveer 21 maart van elk jaar vindt u 
ook hieronder aangegeven in de mundane horoskoop. 
De Zon begint zijn gang in het nieuwe teken Ram, dit 
teken is dertig graden lang, zoals elk teken precies 30 
graden groot is. In deze 30 graden doorloopt de Zon 
elke dag ongeveer 1 graad.  
 

 
 
Het is niet precies elke dag 1 graad, want de baan van 
de Aarde om de Zon is niet precies een volmaakte cir-
kel, maar een ellips, een zeer cirkelvormige ellips 
weliswaar, maar tóch een ellips wat tot gevolg heeft dat 
de Aarde niet overal even snel loopt. Omdat de astrolo-
gie vanuit de Aarde gezien geldt, wij spreken over Ge-
ocentrische Astrologie, zal dus de Zon niet overal even 
snel lopen elke dag. De Zon “versnelt” en “vertraagt” 
al zijn de effecten niet erg groot, maar toch is het zo. 
 
Ook de datum van 21 maart staat niet eenduidig vast, 
want door de Precessie van de Equinox, een zéér lang-
zame tollende beweging van de Aardas met een periode 
van ruim 25.000 jaar voor een gehele omloop van 360 
graden, zal de Equinox per 72 jaar ongeveer 1 graad 
zijn opgeschoven. De intrede van de Zon op het punt 
nul graden Ram zal dan niet meer altijd op 21 maart 
plaatsvinden, maar steeds vroeger in de tijd. Een over-
zichtje hieronder geeft aan op welke datums de Zon 
zoal in het teken Ram zijn intrede doet. In dit tabelletje 
zijn steeds de veelvouden van 5 aangegeven voor het 
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jaartal. In sommige jaren komt af en toe nog wel eens 
een andere datum voor, maar de trend is duidelijk 
waarneembaar. De invloed van de Precessie is onmis-
kenbaar. 
 
Jaar Datum ET Jaar Datum ET 

1900 21 maart 01.39.05 2000 20 maart 07.36.19 

1905 21 maart 06.57.41 2005 20 maart 12.34.30 

1910 21 maart 12.03.09 2010 20 maart 17.33.18 

1915 21 maart 16.51.37 2015 20 maart 22.46.16 

1920 20 maart 21.59.41 2020 20 maart 03.50.45 

1925 21 maart 03.12.36 2025 20 maart 09.02.37 

1930 21 maart 08.30.11 2030 20 maart 13.53.14 

1935 21 maart 13.18.11 2035 20 maart 19.03.52 

1940 20 maart 18.24.10 2040 20 maart 00.12.51 

1945 20 maart 23.37.40 2045 20 maart 05.08.49 

1950 21 maart 04.35.39 2050 20 maart 10.20.51 

1955 21 maart 09.35.38 2055 20 maart 15.30.03 

1960 20 maart 14.43.14 2060 19 maart 20.40.05 

1965 20 maart 20.05.22 2065 20 maart 01.29.55 

1970 21 maart 00.57.01 2070 20 maart 06.36.47 

1975 21 maart 05.57.27 2075 20 maart 11.48.37 

1980 20 maart 11.10.33 2080 19 maart 16.46.21 

1985 20 maart 16.14.39 2085 19 maart 21.55.58 

1990 20 maart 21.20.14 2090 20 maart 03.0436 

1995 21 maart 02.15.27 2095 20 maart 08.17.50 

 
In de eerste afbeelding met de globe kunt u het effect 
duidelijk zien van de intrede van de Zon in het teken 
Ram, de Zon gaat steeds noordelijker. Maar voor be-
woners van het Zuidelijk halfrond is het precies an-
dersom, zij zien de Zon steeds zuidelijker gaan. Wat 
dus voor de bewoner van het Noordelijk halfrond de 
lente betekent, is voor de bewoner van de Zuidelijk 
halfrond het begin van de herfst. Dit is dan de invloed 
op de seizoenen voor mens, plant en dier. Voor alle 
plaatsen ter wereld blijft het echter altijd in de intrede 
van de Zon in het teken Ram, alleen de positie van de 
Zon in de huizen wordt dan omgedraaid wat ik u later 
nog zal laten zien met een voorbeeld. 
 
Symbolisch is de intrede van de Zon in het teken Ram 
(de Equinox) een belangrijk gegeven, want hier 
BEGINT de zodiakale cirkel, het zodiakale jaar begint 
op dat moment, in tegenstelling tot onze kalender waar 
wij het nieuwe jaar laten beginnen op 1 januari. Maar 1 
januari is in de astrologie niets bijzonders, het is geen 
enkel beginpunt van wat dan ook. Ook de “heili-
ge”jaren 1900, 2000 enz. betekenen NIETS in de astro-
logie, het is gewoon “een moment” in de lange tijd-
schaal van de mensheid. Ook alle flauwekul over de 
Maya-kalenders en het einde van de wereld is natuur-
lijk de grootste onzin, waar alleen gewiekste schrijvers 
hun zakken mee gevuld hebben en vele mensen de 
stuipen of het lijf mee hebben gejaagd. Het zegt ook 
veel over de onnozele en infantiele mens die bereid is 
dit allemaal te geloven. 

Voor de Ouden, maar sterker nog voor de volkeren 
vóór de Ouden was de beweging van Zon en Maan van 
het grootste belang, niet alleen voor het maatschappe-
lijk leven, zoals oogsten en zaaien en andere zaken, 
maar ook was het symbolisch een zeer belangrijke 
zaak, want de intrede in een nieuw teken kondigt iets 
nieuws aan. Met name de beweging van de Zon was 
allesoverheersend, omdat dit de meest merkbare effec-
ten veroorzaakt. De intrede van de Zon in het Lente-
punt betekende niet alleen dat dag en nacht even lang 
waren, maar veel meer dat de dagen langer werden dan 
de nachten, er dus meer licht kwam en doorgaans ook 
meer warmte. 
Het daarop volgende belangrijke moment was de in-
gress van de Zon in het teken Kreeft dat zich op 90 
graden bevindt van de zodiakale cirkel. Dit gebeurde 
doorgaans rond 21 juni. Op die dag staat de Zon op z’n 
hoogst aan de hemel. De declinatie van de Zon is dan 
maximaal, namelijk 23° 27’ Noord, méér is niet moge-
lijk voor de Zon. In de mundane horoskoop is dat de 
volgende situatie: 
 

 
 
Ondanks dat het teken Kreeft helemaal onderaan is 
ingetekend, is dit tóch de werkelijke situatie, want het 
Oosten wordt aangegeven door het begin van het eerste 
huis en het Noorden wordt aangegeven door het begin 
van het vierde huis. Bij de intrede van de Zon in het 
teken Kreeft staat deze maximaal Noordelijk, daarná 
gaat de Zon verder op zijn pad en koerst richting het 
Westen, aangegeven door de teken Weegschaal. 
 
Het feit dat de Zon op zijn maximale hoogte staat, be-
tekent dat dit de langste dag voorstelt voor mensen op 
het Noordelijk halfrond. Uiteraard is dat andersom voor 
mensen op het Zuidelijk halfrond, voor dié mensen 
staat de Zon juist op z’n laagst en is het winter en viert 
men kerst, denk aan Australië, waar men kerst viert aan 
het zonovergoten en hete strand. 
 
Dit moment van de Zon op zijn hoogste punt, noemt 
men ook de “Zonnewende”. Hierna keert de Zon on-
herroepelijk van richting: hij “wendt” zich af van het 
maximale punt. Dit gebeuren wordt door vele volken 
gevierd door het ontsteken van vuren, men brengt of-
fers en voert rituele dansen uit, etc. 
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Dit punt van maximale declinatie kan men ook uitbeel-
den in een grafiekje van declinaties. Het wordt dan 
duidelijk dat de Zon bezig is in een eeuwige rondgang 
en dat die rondgang ook een eeuwig durend geheel is 
qua declinatie die een maat is voor de hoogte aan de 
hemel en een maat is voor de warmte op Aarde, al naar 
gelang de plaats. U ziet nu duidelijk dat de maximale 
declinatie die de Zon kan bereiken, plaatsvindt bij de 
intrede van het punt nul graden Kreeft, ofwel 90 graden 
op de zodiakale cirkel. 
 

 
 
Het punt van de Zonnewende wordt ook wel het Solsti-
tium  genoemd dit is een Latijnse benaming en is de 
samentrekking van SOL (Zon) en een vervoeging van 
stilstand. 
 
Op het Solstitium is er de langste dag voor de mensen 
op het Noordelijk halfrond, maar voor de bewoners in 
de Zuidelijke werelddelen is het juist de kortste dag. 
Die bewoners vieren ook de Zonnewende, maar dan 
vieren zij dat de dagen weer langer worden en ze zien 
uit naar de nieuwe tijd. 
 
Rond 23 september treedt de Zon dan weer de Equinox 
binnen, deze keer het Herfstpunt, de Zuidelijke Equi-
nox. Ook op die datum zijn dag en nacht even lang, 
overal ter wereld, net als rond 21 maart, alleen met dit 
verschil dat nu de dagen steeds korter worden voor de 
mensen op het Noordelijk halfrond, wij beleven de 
herfst, er is minder licht en minder warmte. Deze situa-
tie kan als volgt worden aangegeven: 
 

 
 
Tenslotte zal de Zon rond 22 december op 270 graden 
van de zodiakale cirkel zijn aangekomen, ofwel op het 

punt nul graden Steenbok. Ook dit is een Solstitium, 
een Zonnewende, alleen in dit geval heeft de Zon de 
laagste declinatie bereikt van 23° 27’ Zuid, lager is niet 
mogelijk. De Zon staat bij ons laag aan de hemel, er is 
weinig warmte, weinig licht en het zijn de “donkere 
dagen”voor kerst. Toch zal ook hier de Zon zich “af-
wenden” van dit laagste punt en onherroepelijk verder 
moeten in zijn eeuwigdurende rondgang en zo is de 
cirkel weer helemaal rond en begint alles weer op-
nieuw, jaar na jaar, eeuw na eeuw, in niets is er iets 
veranderd.  
 
Toch verandert er wel het een en ander, want de Pre-
cessie van de Equinox gaat onverstoord verder en ook 
de stand van de aardas verandert door de eeuwen heen 
een klein beetje, zodat de 23° 27’ enkele duizenden 
jaren geleden een andere was, wat ik hieronder laat 
zien aan de hand van een artikel dat ik vele jaren gele-
den schreef. 

 
 
Op de X-as naar links vindt u –10, -20 tot –100 wat 
resp. 1000, 2000 en 10.000 jaar geleden voorstelt en de 
Aardas stond toen schuiner dan hij nu staat. De maxi-
male declinatie van de Zon kon lang geleden waarden 
van + 24° 18’ en –24° 18’ bereiken tijdens de solstitia. 
Dit verschil is niet heel erg groot, maar die ene graad is 
ruim voldoende om grote effecten te sorteren op Aarde, 
zoals de opwarming. Die ene graad hoger aan de hemel 
kon de wateren 10.000 jaar geleden meer doen opwar-
men op het desbetreffende halfrond en zodoende gaan 
zorgen voor grotere overlast of sterke stormen. De hel-
ling van de Aardas gaat de komende 1000 jaar minder 
stijl worden. 
 
Astrologische Zonne-ingress 
 
U heeft in het bovenstaande kunnen herkennen dat de 
intrede van de Zon in één van de vier cardinale zodiak-
tekens een belangrijke en symbolische gebeurtenis was 
en is. Vooral de ingress in het teken Ram wordt van 
zeer groot belang geacht, omdat het “zodiakale jaar” 
dan begint en de horoskoop voor dát moment en voor 
die specifieke plaats de voorspellingen bevat van wat 
die omgeving dan te wachten staat voor de periode van 
1 jaar. Ook de andere ingressen zijn van belang, maar 
hebben toch een lagere “rangorde” om het zo maar uit 
te drukken. 
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In de astrologische literatuur schijnt er toch een onder-
scheid te zijn in de “geldigheidsperiode” van de ingress 
horoskoop, die schijnt niet altijd 1 jaar te zijn, maar is 
afhankelijk van het teken dat op de Ascendant staat 
voor de betreffende plaats waarvoor hij wordt opge-
steld. Rijst een VAST teken, dan is de ingress geduren-
de 1 jaar geldig, bij de BEWEEGLIJK teken zou hij 
dan 6 maanden geldig zijn en bij een HOOFD teken 
zou de ingress slechts 3 maanden gelden, waarna men 
bij de volgende ingress weer een nieuwe moet maken. 
Deze stellingen zijn echter nooit bewezen en men dient 
alweer uitvoerig onderzoek te doen om de validiteit van 
deze stelling te bevestigen. 
 
Het opstellen van de ingresshoroskoop 
 
Allereerst moet men de exacte tijd weten van de intrede 
van de Zon in het teken Ram. Deze tijd wordt door-
gaans gegeven in de efemeriden, maar ook bepaalde 
computerprogramma’s zullen dit nauwkeurig kunnen 
doen. Ook op het internet zal het begin van de lente te 
vinden zijn. 
Mijn eigen computerprogramma kan dit moment erg 
nauwkeurig bepalen, want het programma rekent net 
zolang door tot de zodiakale stand tot op 0,1 boogse-
conde bepaald is. Een voorbeeld van de Aries ingress 
van dit jaar. In 2014 treedt de Zon in het teken Ram op 
20 maart. Ik laat het programma dan gewoon zelf de 
tijd bepalen. Ik geef het volgende in: 

 
 
Het resultaat wordt snel daarna getoond: 
 

 
 
De Zon werd berekend op 00° 00’00,2” Ram, dus het 
programma zit net 0,2 boogseconden te ver. 
Dit kan worden bijgesteld door de berekende tijd van 
16 uur 50 minuten 00 seconden ET te verlagen met 5 
seconden, want de Zon beweegt 0,1” vooruit per 2,4 
seconden tijd. Ik voer dus daarna handmatig de tijd van 
16.49.55 ET in en ik verkrijg dan de volgende standen. 
 

 
 

 
 
De ET voor het moment van de Zonne-ingress ligt nu 
vast, namelijk: 16.49.55 uur. 
Dat is de ET, ofwel Ephemeris Time. Maar de ET moet 
worden teruggevoerd tot de UT, ofwel de moderne 
Greenwich Time. Dat gebeurt door delta-T seconden er 
van af te halen. Delta-T in 2014 bedraagt ca. 73 secon-
den. Dus de UT wordt dan 16.49.55 minus 0.01.13 = 
16.48.43 uur. 
 
In veel computerprogramma’s kun je geen tijden in ET 
invoeren, maar waarschijnlijk wel in UT (Greenwich 
Time), sommige kunnen dát zelfs niet en kunnen alleen 
de lokale tijd accepteren, dan moet men waarschijnlijk 
17.48.43 invoeren, zodat een dergelijk programma 1 
uur tijdsoort aftrekt, waardoor de UT weer gelijk wordt 
aan 16.48.43. En dan maar hopen dat uw programma 
ook de delta-T nauwkeurig kan berekenen om tot de T 
te komen. Bij mijn eigen programma kan ik elke tijd 
invoeren die ik wens. 
 
Dus de datum van de ingress in Ram is 20 maart 
2014 om 16.48.43 uur UT. 
 
De planeetstanden zijn voor de gehele wereld gelijk, 
dus u moet de plaats invoeren waarvoor de ingress 
geldig is. Dat is doorgaans de hoofdstad van het land in 
kwestie waarover u iets wilt onderzoeken. Ik toon u 
eerst de situatie voor Nederland. Deze afbeelding vindt 
u op de volgende bladzijde en toont het MC in Twee-
lingen en Maagd als Ascendant. De Zon staat op nul 
graden Ram en Mercurius staat conjunct Neptunus in 
het teken Vissen in het 6e huis. Mercurius is hier de 
heerser van zowel de Ascendant als het MC en is dus 
een belangrijke planeet. Hij regeert over ons land en 
over ons uiterlijk optreden naar buiten (MC), maar ook 
de naam, faam of reputatie die Nederland heeft. Mercu-
rius conjunct Neptunus is niet goed, want Mercurius 
staat én in val én vernietigd in Vissen en benadrukt 
bepaalde geheime afspraken, maar ook economisch 
gaat het land niet echt vooruit, want huis-6 heeft te 
maken met de werkenden, de sociale vraagstukken, 
gezondheidszorg of ziektekwesties. 



 
Astrologisch E-magazine Zaniah, Editie 48  - Jaargang 7 – nummer 3                                                                       Blad       10 

 
 
Maar al deze standen zijn niet erg bedreigend, want ze 
staan op “veilige” plaatsen in de horoskoop. Het wordt 
pas vervelend als de conjunctie Mercurius-Neptunus op 
een hoekhuis valt. Dit kan alleen als wij de coördinaten 
van de plaats wijzigen, dus naar een andere land gaan. 
 
Wij zullen eens Moskou gaan proberen, dus dezelfde 
datum en ET tijd hanteren, maar dan de coördinaten 
van Moskou aanhouden:  55.45 N en 37.36 O. 
 

 
 
Omdat Moskou qua lengtecoördinaat 33 graden Ooste-
lijker ligt, zal het MC ook ca. 33 graden hoger uitko-
men dan de 16.23 Tweelingen, want hoe Oostelijker 
hoe hoger de graden. Maar Moskou ligt aanzienlijk 
Noordelijker dan Amsterdam, dus de Ascendant zal 
ook anders zijn dan verwacht en dit geldt ook voor de 
andere tussengelegen huizencuspen. 
 
Veel belangrijker is echter dat nu URANUS op 
11.45.30 Ram precies tegenover de Ascendant staat en 
dus een bedreiging vormt voor het land, mar ook voor 
de landen in de omgeving. Inmiddels is ook Mars door 
de verschuiving in de Ascendant gekomen, maar staat 
nog ruim 14 graden van de cusp verwijderd, anders was 
het slecht afgelopen met Rusland. Mars staat echter 
retrograde en vernietigd in Weegschaal dus uiterst 
zwak, wat betekent dit? Wie is Mars? 
Mars is de heer van huis-7, de openlijke tegenstanders 
van Rusland, maar ook de landen met wie Rusland 
afspraken heeft lopen. Mars vernietigt dus de afspraken 
met die landen, ze worden ongeldig verklaard. 
MARS vertegenwoordigt dus de openlijke tegen-
standers. Juist dié staan zwak en kunnen geen punt 
maken. Rusland staat hierdoor dus sterker hoe on-
rechtvaardig dit ons ook in de oren klinkt. 
 
De Maan op 17.16 Schorpioen staat driehoek het MC. 
Het Russische volk steunt dus in grote lijnen het beleid 

van de Russen, maar is er tevens niet 
gelukkig mee, want de Maan in 
Schorpioen staat vergiftigd en ze staat 
in de buurt van de Vaste Ster 
Unukalhai, die het hart van de slang 
Serpens voorstelt, met wie Ophiuchus 
een gevecht levert. De planeet 
Saturnus staat echter wél volkomen 
samen met deze naar werkende vaste 
ster. Saturnus staat retrograde en 
werkt dus achterbaks en vooral werkt 
hij in het geheim en stiekem en 
verbergt zijn ware gezicht. Saturnus 
als heerser van het 4e huis (land, 
grondgebieden, steden) heeft dus te 
maken met het veroveren van 
grondgebieden, dis is nu makkelijk 
napraten, want de feiten zijn al 
geschied, maar de aanwijzingen zijn 
wel mooi te volgen. 
 
Let ook op de positie van Pluto op 
drie graden afstand van een oppositie 
met het MC wat een sterke bedreiging 
betekent. 
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Dezelfde ingress, nu opgesteld voor Oekraïne, 
hoofdstad Kiew met coördinaten 50° 25’ Noord en 30° 
21’ 25” Oost. 
 
U ziet, de planeetstanden blijven altijd dezelfde, maar 
door de andere coördinaten, zowel in lengte als in 
breedte zullen de huizencuspen anders zijn en zo ko-
men de planeten dichter of verder van de belangrijke 
cuspen te staan. 
 

Deze ingresshoroskoop is veel bedreigender, want de 
bedreiger Uranus (Rusland) staat nu in het 7e huis en de 
Ascendant moet het aspect nog gaan vol maken op 
ruim 4 graden afstand. Ook Pluto staat er gevaarlijk bij 
op 4 graden afstand van de oppositie met het MC en 
ook dit aspect moet nog vol lopen. 
 
Tevens ziet u de beschermende invloed van Jupiter zo 
pal in het MC. Jupiter is de heer van het derde huis dat 
de buurlanden aangeeft. Er is dus een enorme dreiging, 
maar tevens een grote bescherming. 

Welk timing mechanisme hier in werking is, is zeer 
moeilijk te bepalen, het is niet simpelweg 1 graad voor 
1 week of 1 graad voor 1 maand, feitelijk is over de 
timing niet al te veel te zeggen, MAAR…. de Arabie-
ren uit de 8e en 9e eeuw, zoals Abu-Mashar hadden ook 
de kunst van de ingresshoroskopen onder de knie en zij 
bedienden zich ook van tijdsbepalende mechanismen, 
waarover helemaal niets aan ons is overgeleverd. Nou 
ja niets…. er is wel degelijk iets en dat bewaar ik voor 
de volgende aflevering binnen deze serie.  � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


