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Mundane Astrologie(30). De Zonne-ingress, 
nauwkeurigheden, timingtechnieken 
 

 
 
In de vorige aflevering heeft u kennis kunnen ma-
ken met het fenomeen Zonne-ingress als een soort 
inleiding. In deze aflevering wil ik iets meer tech-
niek uiteenzetten over de nauwkeurigheid van een 
Zonne-ingress en een manier van voorspellen op 
basis van een Zonne-ingress horoskoop. 
 

J. LIGTENEIGEN 
 
 
Uit de vorige aflevering is u duidelijk geworden dat de 
intrede van de Zon in één van de cardinale tekens een 
belangrijke gebeurtenis is, waarvoor eigenlijk per land 
zo’n horoskoop opgesteld dient te worden. Met een 
aantal van ca. 200 landen is dat natuurlijk een formida-
bel karwei dat niemand gaat oppakken. Men moet dus 
keuzes maken. Meestal is het startpunt om eerst voor 
eigen land zo’n ingresshoroskoop op te stellen. Het 
wordt dan snel duidelijk welke lengtecoördinaat men 
moet toepassen om bepaalde planeten op een cusp te 
krijgen. Deze techniek wilde ik in dit artikel nog ver-
duidelijken, maar eerst nog iets over de nauwkeurig-
heid van een Zonne-ingress horoskoop. 
 
Nauwkeurigheid Zonne-ingress 
 
Uiteraard moet de ingresshoroskoop zo nauwkeurig 
mogelijk zijn, dus het exacte moment is van groot be-
lang. Wat is een exact moment? 
De gemiddelde beweging van de Zon bedraagt  
0° 59’ 8,33” per dag.  
Dit kan men al snel zelf beredeneren, want in 1 jaar tijd 
staat de Zon weer op dezelfde plaats. Dus 360 graden 
worden afgelegd in 1 jaar en dat is gelijk aan 365,25 
dagen, want drie keer heeft een jaar 365 dagen en 1 
keer heeft een schrikkeljaar 366 dagen, dus gemiddeld 
wordt dat 365,25 dagen voor een jaar. 
Als men dan 360 graden deelt door 365,25 dan krijgt 
men 0,98562628 graden per dag en dat is 0° 59’ 8,25” 
per dag. Dit is een heel klein beetje anders dan de 
8,33”die ik eerder noemde, maar de 365,25 is geba-
seerd op een gemiddelde dag over 4 jaren gemeten. 
Zou men over 100 jaar meten, bijv. van 1900 t/m 1999, 
dan zijn daar 24 jaren met 366 dagen en 76 jaren met 
365 dagen lengte en het gemiddelde over die 100 jaar is 
dan gelijk aan 365,24 dag. 
Als men dán 360 deelt door 365,24, dan komt men op 
0° 59’ 8,35” en dat scheelt nog maar 0,02 boogsecon-
den per dag voor de gemiddelde snelheid van de Zon. 
De ultieme gemiddelde lengte van een jaar bedraagt 
365,2425 dagen, gemeten over 400 jaar tijd, want in 
400 jaar zijn er 300 jaren met 365,24 gemiddeld en 100 

jaar met 365,25 gemiddeld, omdat eens in de 400 jaar 
ook het eeuwjaar een schrikkeldag heeft. Voorbeeld: 
1900 = geen schrikkeljaar 
2000 = schrikkeljaar 
2100 = geen schrikkeljaar 
2200 = geen schrikkeljaar 
 
Het werkelijke gemiddelde aantal dagen in een jaar is 
dus 365,2425 dagen en als men 360 graden deelt door 
365,2425 dan krijgt men 0° 59’ 8,33” per dag voor de 
gemiddelde snelheid van de Zon. 
 
Wat is nu de nauwkeurigheid van de Zonne-ingress 
 
Per dag legt de Zon gemiddeld dus 0° 59’ 8,33” af, dat 
is gelijk aan 3548,33 boogseconden per dag. Stel dat u 
de Zonne-ingress nauwkeurig wilt hebben op 1 boog-
seconde, en dat is een hele mooie nauwkeurigheid voor 
een planeet, hoeveel tijd verstrijkt er dan op onze klok 
als de Zon één boogseconde doorloopt? 
U deelt dan 86400 door 3548,33, want in 1 dag zitten 
24 uur x 60 minuten x 60 seconden = 86400 seconden. 
Deze deelsom geeft 24,3 seconden als antwoord. 
Laten wij hier even bij stil staan. U kijkt naar de Zon en 
naar uw horloge en stel u heeft een nauwkeurig instru-
ment dat u zou kunnen zeggen wanneer de Zon één 
boogseconde verder aan de hemel staat. U blijft naar 
uw instrument kijken totdat de Zon het maatstreepje 
passeert dat 1 boogseconde verder ligt. U kijkt nu ra-
zendsnel naar uw horloge dat ook zéér nauwkeurig is 
en dat de tijd op 0,1 seconden kan aangeven. U heeft 
zojuist gemeten dat er 24,3 seconden verstreken 
zijn . 
 

 
 
Wat betekenen die 24,3 seconden voor de horoskoop? 
Per 1 seconde van onze kloktijd loopt het MC van de 
horoskoop vooruit met ongeveer 15 boogseconden. De 
Ascendant loopt in Stier/Tweelingen ook zo’n 15 
boogseconden per 1 seconde kloktijd. Maar een Ram 
Ascendant op 53° Noorderbreedte loopt wel 45 boog-
seconden vooruit in die ene seconde kloktijd. 
Dat wat gebeurt er in die 24,3 seconden kloktijd, waar-
in de Zon slechts één boogseconde voortschrijdt (zie 
plaatje)? 
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Het MC loopt ongeveer 24,3 x 15 boogseconden verder 
en dat is 364,5 boogseconde = 0° 6’ 5”. 
Een Tweelingen Ascendant op 53 NB loopt ook onge-
veer 0° 6’ 5” verder, maar een Ram Ascendant op 53 
NB loopt zeker 0° 18’ verder. 
 
Dus de nauwkeurigheid van de Zonne-ingress op 1 
boogseconde bij de intrede in de cardinale tekens heeft 
tot gevolg dat het MC ca. 6 boogminuten speling heeft 
en de Ascendant tussen de 6 en 18 boogminuten, al 
naar gelang het teken op de Ascendant en de breedte 
van de plaats van de ingress. 
 
Veel mensen vinden het prima dat de Zonne-ingress op 
1 boogseconde van de Zon nauwkeurig is en nemen de 
onnauwkeurigheid van de huizen daarmee op de koop 
toe en daar is veel voor te zeggen. Maar hoe bepaalt 
men de nauwkeurigheid van de Zonpositie? Als men 
een nauwkeurig computerprogramma heeft, kan men 
door herhaald “proberen” het nauwkeurige tijdstip be-
palen, mits de berekeningen van dat programma vol-
doende nauwkeurig zijn. 
Stel een computerprogramma kan de nauwkeurigheid 
van de Zon slechts op 3 boogseconden berekenen, dan 
betekent dit een speling van 3 keer 24,2 seconden klok-
tijd en dat is 1 minuut en 12 seconden en in die tijd kan 
het MC van de ingresshoroskoop een verschil krijgen 
van 0° 18’. De Ascendant kan een verschil krijgen tus-
sen de 0° 18’ en 0° 54’, dus bijna 1 graad Ascendant en 
sommige tussengelegen huizen kunnen eventueel ook 
bijna 1 graad verschil krijgen op hogere breedtegraden. 
Hoe nauwkeuriger de berekeningen van het computer-
programma is en ook het weergeven van de werkelijke 
lengtegraad is, des te beter is het voor een nauwkeurige 
ingresshoroskoop. 
Natuurlijk promoot ik veelal mijn eigen computerpro-
gramma Newcomb, maar wel terecht in veel gevallen, 
want de interne nauwkeurigheid van de berekeningen 
bedraagt ca. 0,005 boogseconden! Jawel, 0,005 boog-
seconden in het tijdvak +500 tot +2500. Dit komt door 
het toepassen van vele duizenden storingsfactoren in de 
heliocentrische lengte, breedte en afstand, die daarna 
worden omgerekend naar de Geocentrische lengte en 
breedte van de Zon. Een voorbeeld van de berekening 
van de lengte van de Zon bij de ingresshoroskoop op 
20 maart 2014 om16.49.55 ET.: 
Newcomb-5 geeft: 
 

 
 
De nutatie in lengte in Newcomb bedraagt: 

 

De mean longitude van de Zon is dan de true longitude 
minus de nutatie, ofwel: 
360.00.00,012 – 0.00.08,73406 = 359°.59’.51,27794 “ 
 
De efemeride van het Bureau Des Longitudes geeft op 
basis van de meest moderne theorie DE406 de volgen-
de Mean Longitude. 
 

 
 
Newcomb verschilt in dit geval 51,27794 – 51,26858 =  
0,009 boogseconden. 
 
Het betekent dus dat Newcomb daadwerkelijk de Zon-
positie bij de ingress met een klein verschil van 0,009 
boogseconden heeft berekend. Dit komt overeen met 
een kloktijdverschil van 0,23 seconden op het stop-
watch. Wij kunnen er dus zeker van zijn dat dit mo-
ment het juiste moment is van de Zonne-ingress. 
 
 
Apparent Positions 
 
Nog een ander heel belangrijk verschijnsel dat direct 
samenhangt met tabellen die op het internet te vinden 
zijn, wanneer nu eigenlijk de lente begint. Op Wikipe-
dia1 heb ik deze tabel gevonden: 
 

 
 
Kijken wij dus naar de lente van 2014, dan is onze 
verbazing groot te moeten vernemen dat deze begint op 
20 maart om 17.57 uur? 
Moest dit dan niet 16.49.55 uur ET zijn, zoals hierbo-
ven uitvoerig behandeld? 
 
De tijd in de Wikipediatabel is MET, dus men moet 1 
uur aftrekken voor de GMT. OK, dus dit leidt tot 16.57 
uur. Alsnog is dit 8 minuten later dan “mijn” 16.49.55. 
Hoe kan dat? De verklaring is als volgt: 
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Stelt u zich voor dat u op de Aarde (blauwe bol) naar 
de Zon op positie-1 kijkt. 
 

 
 
Op het moment dat het licht van de Zon uw ogen heeft 
bereikt, is het licht 500 seconden onderweg geweest 
vanaf het moment dat het licht vanaf de Zon naar de 
Aarde vertrok. Waarom 500 seconden? Omdat de ge-
middelde afstand Zon-Aarde gelijk is aan 150.000.000 
kilometer en het licht een snelheid heeft van 300.000 
kilometer per seconden, dat levert 500 seconden op en 
dat is 8 minuten en 20 seconden op de klok. 
 
Op het moment dus dat het licht uw ogen bereikt, staat 
de Zon die dit licht uitzond, in het heelal een klein 
stukje verder, op positie-2, want in die 500 seconden 
heeft de Zon 20 boogseconden afgelegd en staat dus 
verder. 
Newcomb V5 berekent de TRUE positie, dat is de posi-
tie van de Zon bij “1” exact op het moment dat de zon 
op 0.00.00 Ram staat. Het zonnelicht van dát moment 
gaat naar de Aarde toe en bereikt de Aarde 8 minuten 
en 20 seconden later. 
Dus Newcomb V5 geeft 16.49.55 ET voor Zon in Ram 
en dit licht bereikt de Aarde om 16.58.15 uur en dát is 
wat veel internettabellen willen aangeven. De Wikipe-
diatabel hierboven geeft dus 16.57 uur GMT en hieraan 
moet u nog Delta-T toevoegen, nl. 72 seconden om de 
ET te krijgen en dan komt u op 16.58.12 uur en dat is 
exact de tijd dat het licht van de Zon op positie-1 naar 
ons onderweg is. 
 
De Zomnepositie volgens de Wikipedia tabel is dus 
positie-2 en dat noemt men de Apparent position en 
die ligt per definitie 20,8 boogseconden verder. 
 
Er zijn dus blijkbaar twee momenten in de tijd waarop 
een Zonne-ingress kan worden bepaald: (1) op basis 
van de true position, de wérkelijke stand van de Zon op 
bijv. 0.00.00 Ram of (2) op basis van de apparent posi-
tion en die gaat uit van het moment dat een waarnemer 
op Aarde daadwerkelijk het licht ziet van de Zon die op 
0.00.00 Ram stond. 

Het is overigens altijd een keuze van de astroloog om 
de planeten van de gehele radix te berekenen volgens 
de TRUE methode of volgens de APPARENT metho-
de. Het programma Newcomb heeft een instelling 
waarmee u de planeten op één van die systemen kunt 
berekenen. De defaultwaarde is TRUE en mijn per-
soonlijke ervaring op basis van ruim 1800 horoskopen, 
waarvan zeer vele gecorrigeerd met nog eens grote 
veelvoud van herberekeningen, dat dit TRUE systeem 
een zeer betrouwbaar resultaat geeft en zaken veelal op 
dag via progressies kunnen worden aangegeven, ui-
teraard gebruik makend van het min-1-systeem2. 
 
 
De lokale factor bij ingresshoroskopen 
 
De aanduidingen in de ingresshoroskoop zijn natuurlijk 
algemeen van aard en gelden voor de gehele wereld, 
want voor welk land men de ingresshoroskoop ook 
opstelt, steeds zijn de planeetposities dezelfde, omdat 
de tijd in ET vast staat. De huizenposities echter zijn 
per land of gebied verschillend, omdat de lengte en 
breedte van de plaats verschillend is. Om nogmaals de 
ingresshoroskoop van de lente van 2014 erbij te nemen, 
opgesteld voor 0 graden Oosterlengte, Greenwich. 
 

 
 
Het MC staat op 11.49.47 Tweelingen en cusp-8 staat 
op 8.10.27 Ram. Nu nemen wij 4 graden Oosterlengte, 
een heel getal om het effect te zien van de huizen die 
voor een ander gebied werkzaam zijn. 
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U ziet, het effect van 4 graden meer in richting van 
Oosterlengte zorgt er voor dat het MC hoger is gewor-
den, nl. 15.33.15, een verschil van 3° 43’ 28”. 
En cusp-8 is voortgegaan naar 11.20.17 Ram, een ver-
schil van 3° 9’50” met gelijkhouding van de Noorder-
breedte. Natuurlijk zijn alle huizen een beetje voortge-
schoven en die beweging zorgt er voor dat de in-
gressplaneten op andere plaatsen in de horoskoop ko-
men te staan. In zo’n algemene ingresshoroskoop zegt 
dit allemaal niet zo veel, dus u moet op zoek gaan naar 
bijzondere omstandigheden en duidelijke omstandighe-
den anders is er geen toegevoegde waarde voor de 
mundane astrologie. Als er dus IETS is dat duidelijk 
moet werken, dan moet het wel een planeet zijn precies 
óp of net 1 graad vanaf een HOEKhuis, alle andere 
huizen zijn van veel mindere betekenis. U moet dus 
proberen om de planeten op de hoekhuizen te krijgen 
en dat kan alleen maar gebeuren door combinaties van 
lengte en breedte in te voeren en te zien welke effecten 
dit heeft en daarna in kleinere stapjes bij te sturen. 
 
Weer uitgaande van onze lentehoroskoop (zie afbeel-
ding in Zaniah-48), ziet u de planeet Jupiter staan in 
Kreeft op 10.46.19. Deze stand wordt pas betekenisvol 
wanneer hij óp of 1 graad van het MC staat. 
 

 
 
De opgave is dus om het MC op 10.46.19 Kreeft te 
krijgen en dit kunt u in eerste instantie doen door het 
verschil te nemen tussen 10.46.19 Kreeft en 16.23.20 
Tweelingen. Dit verschil bedraagt 24° 22’ 59”. Dus u 
moet grofweg 24 graden Oostelijker zijn dan de 4.54 
Oost van Nederland. Wij nemen dus 28.54 als Ooster-
lengte en gaan het resultaat bekijken. 
 
 

Wij zijn er bijna en doener 
nog een 2° 30’ bij, dus wij 
komen uit op 31° 24’ Oost. 
 
 
 
 
 

Wij zijn nét te ver en zullen nu 31° Oost aanhouden. 
Dat is de rechterafbeelding op de rechterkolom boven. 
 
 

   
 
Dus plaatsen op 31° Oosterlengte zullen Jupiter op het 
MC hebben staan, maar er zijn nogal wat landen die 
deze lengtegraad hebben, een voorbeeld: 
 
 

Oekraïne en met 
name de hoofd-
stad Kiev ligt 
door deze lengte-
graad, maar ook 
Turkije met 
Altalya, maar 
ook Egypte en 
Sudan, allemaal 
landen die 
“toevallig” in het 
focus van de be-
langstelling 
staan. Als men 
de lijn naar het 
Zuiden door 
trekt, komt men 
nog door Zuid 
Soedan,  Oegan-
da,  Tanzania, 
Zambia, Zim-
babwe en Zuid-
Afrika. 

 
Overal langs deze lijn kán iets aan de hand zijn, maar 
de breedtegraad van al die landen is verschillend en dat 
effect hebben op de Ascendant en de overige huizen-
cuspen. 
De horoskoop voor Kiev was in Zaniah-48 al gege-
ven en daar stond 7.37.40 Weegschaal op de Ascen-
dant, en  4.07.50 in Oppositie met Uranus. Zou men 
elke graad voor 1 maand kiezen, dan zou symbo-
lisch deze directie vollopen op 4 maanden en 3 da-
gen na 20 maart 2014 en dan komt men op 23 juli 
2014 voor grote gebeurtenissen in Oekraïne. Ui-
teraard zullen wij dit afwachten. 
 
Zou men de horoskoop nemen voor Cairo/Egypte dan 
krijgt men als Ascendant:  
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Blijkbaar krijgt de Ascendant een hogere graad bij een 
lagere breedte. Wij zullen dan nog iets lagere breedte 
nemen om de Ascendant op 11.45 Weegschaal te krij-
gen, de oppositie makend met Uranus. Het land Soedan 
geeft dit als resultaat, nét over de oppositie heen. 
 

 
 
Bij 9° Noord en 31° 15’ Oost krijgen wij vrijwel exact 
de oppositie met Uranus: 

 
 
Het gebied, behorende bij 9° N, 31° 15’O is: 

 
 
Wij komen dus uit in 
Zuid-Soedan, het gebied 
waar zoveel onrust is en 
waar zoveel doden vallen 
door slachtpartijen tussen 
bevolkingsgroepen van 
verschillende herkomst. 

 

 
 
…. luidt een kop van de Volkskrant op 24 dec. 2013. 
 
Het is dus mogelijk om bepaalde opmerkelijke planeten 
precies op de cusp van de hoekhuizen te krijgen door te 
“spelen” met de lengte en breedte en dit levert af en toe 
opmerkelijke resultaten op. Een andere interessante, 
maar natuurlijk logische zaak kunt u constateren als 
hier achtereen vier ingresshoroskopen worden afge-
beeld voor resp. lengtegraden van 4° 54’ OL, 23° OL, 
35° OL en 58° OL. resp. 

  4° 54’ Oost. 
 
De oorlogsplaneet Mars komt bij een lengte van ca. 23° 
OL in het eerste huis te staan en benadrukt de dreiging 
van geweld. 

  23° Oost 
 
 

  35° Oost 
 
Bij 35° Oost komt niet alleen de planeet dichterbij de 
Ascendant, maar ook Uranus komt zeer dicht op de 
Descendant, zodat de dreiging erg groot is. Hieronder 
ziet u een kaartje met de lijn 35° Oost en u ziet welke 
direct betrokken landen geraakt worden door deze in-
gress: Oekraïne, Rusland, Syrië, Israël en de Palestijnse 
gebieden en Egypte. Merk tevens op dat de beschermer 
Jupiter in het zwakkere 9e huis is gekomen en dat 
daarmee de kans op vreedzame oplossingen minimaal 
is. 
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Naarmate men meer Oostelijk komt van deze lijn 35°, 
vallen er meer dreigingen weg: Uranus valt weg in het 
zwakke 6e huis. Zie de ingress voor 58° Oost. 
 

  58° Oost. 
 
 
De dreiging van Mars in het eerste huis wordt geogra-
fisch voorgesteld door de gebieden die liggen tussen de 
twee rode strepen die resp. 35° en 58°  Oost aangeven. 

 
 
Dit zijn momenteel precies al die landen die in het 
brandpunt van de belangstelling staan. U moet die lij-
nen ook naar het Zuiden doortrekken, zodat ook een 
aantal Afrikaanse landen erbij betrokken wordt waar 
momenteel erg veel onrust en onvrede heerst. 
 
Het loont dus zeer de moeite om de hele specifieke- en 
opmerkelijke planeten te “dirigeren” naar de hoekhui-
zen. Uiteraard moet u niet vergeten om ook landen op 
WESTERlengte erbij te betrekken, zoals Amerika, 
Canada, Midden- en Zuid-Amerika. Een voorbeeld 
voor Japan, Tokyo: 

 
 

In deze ingress komt Pluto op de Ascendant te staan en 
dit kan een voorbode zijn voor grootschalige aard- of 
zeebevingen met kans op tsunami’s, maar ook met 
gevolgen voor de huisvesting (Steenbok geeft het dank 
boven ons hoofd aan) van de gewone mensen. 
 
Voorspellende waarde bij Zonne-ingressen 
 
Er is in de astrologische literatuur weinig bekend over 
voorspellingen op datum op basis van ingress horosko-
pen. De Zonne-ingress in het teken Ram wordt door 
vrijwel alle astrologen gezien als DE aanduider op 
mundaan niveau van de gebeurtenissen voor een be-
paald land of gebied. De geldigheid is 1 jaar ofwel tot 
aan de ingresshoroskoop van het daarop volgende jaar. 
Abu Mashar schrijft in zijn Book of Flowers3 het vol-
gende: “….als de ASC van het jaar in een cardinaal 
teken staat, is het nodig om de ingress van de Zon te 
berekenen voor elk kwart, vanaf de ingress van het jaar. 
En u moet deze ingressen net zo uitwerken als bij de 
ingress van het jaar. Dus de intrede van de Zon in de 
eerste minuut van Kreeft, Weegschaal en Steenbok. 
Weet dit en werk het uit, zodat u in elk van hen de ASC 
weet. De aspecten zijn steeds variabel in elke maand. 
Zij (de Ouden) zeiden dat je voor elke maand de ASC 
bekijkt, maar dat je de planeten anders bekijkt dan in de 
ingress van het jaar. Je bekijkt elke planeet of hij sterk 
staat in zijn positie en niet door een overmaat aan 
waardigheden, maar door de goedheid van de plek…”. 
 
In de volgende aflevering van deze serie ingressen, zal 
ik deze instructies in detail voor u uitwerken, gebruik-
makend van de lente-ingress (ingress van het jaar) voor 
Amsterdam en Oekraïne en zullen dan de ingressen 
volgen in Kreeft, Weegschaal en Steenbok, maar ook 
voor elke tussengelegen maand. Dit zal ik publiceren in 
het februarinummer van 2015, vanwege de speciale 
editie-50 in oktober en de jaarlijkse special in decem-
ber. De gebeurtenissen in de eerder genoemde landen 
kunnen dan middels die extra ingressen gevolgd wor-
den.  � 
 
 
Verwijzingen: 
 
1. Wikipedia aanvang lente: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lente#Begin_van_de_l
ente 

2. http://home.kpn.nl/ligteneigen1/auteurs/gieles/giele
s4.html#Verklaring-1 

3. Abu Mashar, “The Book of Flowers”, opgenomen 
in “Five Mediaval Astrolgers” door James Herschel 
Holden, AFA, Tempe (AZ), 2008. 

 
 


