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Wetenschap en astrologie 

Open Huis-lezing door Jaap Venker op 2 oktober 2009 

samenvatting Frank Vernooij

Jaap Venker heeft spraakmakende onderzoeken en 

uitvindingen op zijn naam staan. Hij studeerde 

aanvankelijk psychologie, later ook rechten, maar 

stopte hiermee en raakte in die tijd gegrepen door 

de astrologische symboliek. In die periode, rond 

1970, was er onder psychologen een golf van 

interesse in de meer alternatieve kanten van zaken 

die raakten aan de psychologie. 

Een grondidee van hem was toen al: de horoscoop 

is niet een statisch maar een volledig dynamisch 

gegeven. Overeenkomstig de uurhoek: elk moment 

heeft zijn eigen kwaliteit.  

Jaap Venker heeft toen de Astrowatch ontworpen, 

een instrument dat de uurhoek van elk moment 

aangeeft. Nu we onze computerprogramma’s 

hebben is dat voor iedereen toegankelijk. Toen was 

het een novum. 

Toetsend onderzoek begint met turven. Begin tachti-

ger jaren onderzocht hij onder meer 617 niet dode-

lijke verkeersongevallen en vond dat er op de 

voortschrijdende meridiaan, de grens tussen twee 

dierenriemtekens, tweemaal zoveel voorkwamen als 

dat je zou mogen verwachten. Maar daarin school 

tevens een kanjer van een artefact: omdat mensen 

hun afspraken in het algemeen op het hele of halve 

uur maken, zijn ze op bepaalde vaste tijdstippen 

ook vaker onderweg, en dat zag je hierin ook terug, 

maar niet overduidelijk op grond van de ecliptica-

verdeling met haar twaalf tekens. Ook bij de 

overgang van zomertijd naar wintertijd (met 1 uur 

= 15 graden)  leek er op het eerste oog een 

astrologisch effect te bestaan, maar wat bij nader 

inzien en meer voor de hand liggend aan het in de 

tijd ermee corresponderende effect van verblinding 

door een plotseling andere zonnestand toe-

geschreven kon worden. Overigens waws dat op 

zich een interessante en relevante ontdekking, want 

tien jaar later promoveerde daarop een Canadese 

onderzoeker die daarmee wereldnieuws maakte )  

Zijn conclusie was er dus bepaald wel een die velen 

in onze vereniging aanspreekt: ‘Toch zitten er veel 

kernen van waarheid in. Maar het is razend moeilijk 

om ze boven water te krijgen, want er doen zo veel  

factoren mee en geef het dan maar eens een 

eerlijke kans. Bovendien is het allemaal wel 

buitengewoon bewerkelijk’. 

Eind jaren ’70 stopte hij met dit soort statistisch 

horoscooponderzoek en wierp zich op een oude 

hobby, de meteorologie. Venker slaagde erin 

opzienbarende voorspellingen te doen over langere 

tijd (weken). Het principe van zijn Tekenwisseling 

liet hij niet los want, zo redeneerde hij, “consequent 

doorgeredeneerd moet het wel een meetbare 

sfeeromslag geven wanneer een planeet plotseling 
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in een volgend teken komt te staan. Wanneer je dat 

wilt meten dien je de kans op menselijke beïnvloe-

ding te elimineren”. Op basis daarvan toetste hij de 

standen van Mercurius, Venus en Mars gedurende 

hun jaarlijkse beweging door de ecliptica en koppel-

de hij die aan objectief waargenomen weers-

verschijnselen in lange reeksen van opeenvolgende 

dagen. Daarin vond hij voldoende aanknopings-

punten voor nader onderzoek. Aanvankelijk maakte 

hij een calendarium met weeromslagdatums en liet 

dit door de nuchtere boeren in zijn Noord-Brabantse 

omgeving toetsen. Die waren enthousiast. Zelfs tot 

jaren vooruit kon hij weeromslagen voorzien, met 

name de omslag naar onstabiel (kouder) weer, die 

heftiger is dan de omslag naar mooier weer omdat 

een koude atmosfeer zich sneller verplaatst.  

Er ontstond contact met het KNMI dat de opmerke-

lijkheid van zijn voorspellingen en treffers bevestig-

de. Men wenste vervolgonderzoek. Hij gaf in eerste 

instantie niet prijs wat zijn – astrologisch - geheim 

was. Maar na verloop van tijd, toen er veel media-

aandacht en publieke waardering voor Jaaps werk 

ontstond, en hij prijsgaf dat het om astrologische 

invloeden ging, haakte het KNMI als door een horzel 

gestoken plotseling af. Dit speelde vanaf 1985.  

Het gaf zelfs commotie op politiek niveau, maar 

maakte uiteindelijk vooral duidelijk dat tegen de 

onwil om open-minded naar deze feitelijke effecten 

te kijken niet te strijden viel. Onder het motto: ’We 

erkennen wel dat je deze verbanden aantoont, 

maar…’, waarbij er steeds een nieuw, vaak irrelevant 

bezwaar naar voren werd geschoven, werd het een 

gevecht tegen een bierkaai vol ambtelijke onwil. 

Enige bevindingen: wanneer Mars even voor of op 

een tekenwisseling staat is de kans op een tempe-

ratuuromslag groter, aanvankelijk gemeten over vijf 

opeenvolgende jaren en later over een eeuw.  

Bij Venus, wanneer die planeet zijn entree maakt in 

het teken Schorpioen, vaker dan verwacht een 

temperatuurdaling met veel neerslag. De over-

stroming in 1995 correspondeerde hier ook mee 

(n.b.: Venus beweegt zich zoals bekend binnen een 

hoek van maximaal 45 graden in oostelijke of 

westelijke elongatie verwijderd van de Zon, dus dat 

impliceert dat wanneer Venus de Schorpioen 

binnengaat, Zon evengoed in Maagd als in Steenbok 

kan staan).  

Een overgang van Venus naar Tweelingen, door-

gaans ook naar Maagd, correspondeert vaker met 

een omslag naar koeler weer die na april vrijwel 

steeds gepaard gaat met onweer. Kans van 1 op 10 

dat het niet zo is. Er is nog geen natuurkundige 

verklaring, maar een mogelijkheid is dat het 

verschijnsel van doen heeft met magnetische 

invloeden van de nabije planeten op de Zon met 

haar zonnewind / magnetische stormen die de aarde 

raken. Venker spreekt zelf over een Zeeman-effect 

(de man van het veranderende spectrum door het 

plaatsen van magneetschoentjes op een natrium-

vlam). Daarin raakt het mogelijk aan het werk van  

Graham Douglas dat onlangs in Correlation is 

gepubliceerd.  

Op uitnodiging participeerde Jaap Venker in 

Wageningen aan de universiteit met een publicatie 

in 1990 ( Venker, J. and Beeftink, M.C.: “Mars and 

temperature changes in the Netherlands. An empi-

rical study” ”, SREF, Pudoc, Wageningen.  “Venus en 

het temperatuurverloop te De Bilt).  Daarin maakt 

hij aannemelijk dat er een significante concordantie 

is tussen de geocentrisch gemeten posities van Mars 

en het temperatuurverloop in De Bilt. 

Een geheel andere, puur astrologische, voorspelling 

doet hij, in zoverre dat Pluto in Steenbok de 

wetenschappelijke paradigma’s gaat raken omdat de 

middelste graad va Steenbok een graad is die bij 

uitstek die van wetenschappers is. Pluto duidt hij als 

een uiterst ontwrichtende en polariserende kracht. 

In Steenbok betreft het de dynamische polariteit 

tussen de domeinen van staat (Steenbok) versus 

privaat (Kreeft). Jaap steekt niet onder stoelen of 

banken dat hij zich wel enorm verheugt op een 

dergelijke omslag in mentaliteit en denken. 

Zijn visie op Uranus: deze luidde in 1760, midden 

tussen de Amerikaanse en Franse revolutie een 

grote kentering in waarmee democratie de wind in 

de zeilen kreeg. Het volk, de collectiviteit en de  

kwantitatieve benadering van problemen kwamen 

centraal te staan, terwijl het natuurlijke middelpunt, 

de Zon, de koning, de elite uit dat centrum gestoten 

werd. Polariteit Waterman-Leeuw. Het effect van de 

3 transsaturnalen lijkt in zijn algemeenheid te leiden 

tot een onthecht raken van ons ‘oude’ middelpunt. 

Jaap Venker liet zich in deze lezing kennen als een 

zeer gedreven, originele en bezielde onderzoeker 



 3 
fig. 1 

naar de essentie van de astrologie en randgebieden. 

Hij maakte ook duidelijk dat onderzoek naar astro-

logie (en verwante gebieden), zoals we ook uit 

andere voorbeelden kennen, stuit op hevige 

weerstand in gevestigde maatschappelijke en 

wetenschappelijke kringen en dat het voor een 

individu nagenoeg onmogelijk is om in dit bolwerk 

serieus benaderd te worden. Dan moet je serieus 

opletten voor je eigen gezondheid, en ook dat is 

geen onbekend fenomeen. 

Jaap Venker heeft een kleine astrologische 

consultancy voor levensloopbegeleiding in Lobith. 

Zijn meeste recente publicatie “Hapklare brokken 

zonder prietpraat”, over het hanteren van de Eigen 

boog op de horoscoop, staat op een van zijn vele 

internetsites. We geven deze hieronder weer. 

 

www.jacobvenker.nl  ( met keuzemenu)  

 

http://www.xs4all.nl/~venkerjw/astro.html 

http://www.xs4all.nl/~venkerjw/geschiedXS.html 

http://www.xs4all.nl/~venkerjw/eigenboog.htm 

http://www.xs4all.nl/~venkerjw/chaos.htm

  
 

Grafisch weergeven van de relatie tussen twee planeten 

Open Huis-lezing door  Albert Bredenhoff  

 

Albert Bredenhoff houdt zich al lange tijd bezig met 

de verhoudingen onderling tussen de planeten. Hij 

presenteert een methode om de relatie tussen twee 

planeten over langere periodes grafisch weer te 

geven. Zijn uiteindelijke doel is een kwantificering 

van planeetrelaties met inachtneming van aspecten 

en orbs voor een afgebakende periode. Ook gebruikt 

hij hierbij harmonics. 

De methode wordt gedemonstreerd aan de hand 

van de combinatie Pluto-Neptunus in de periode 

1900-1950, te zien in fig. 1. 

De kleinste hoekafstand tussen de twee planeten 

staat op de verticale as naar beneden toe uitgezet 

tegen de tijd in jaren op de horizontale as, waarbij 1 

overeenkomt met het beginjaar van de periode, hier 

1950. Dit is de dikke zwarte lijn. Ook worden de 

volgende afstanden uitgezet die zijn afgeleid van de 

de verschillende harmonics. Voor de 2e harmonic is 

dit de kleinste hoekafstand x 2, voor de 3e harmonic: 

de kleinste hoekafstand x 3, etc.  
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Als voorbeeld: de dikke streepjeslijn in figuur 1 

geeft de hoekafstanden weer die overeenkomen met 

de 4e harmonic. Het punt waar deze lijn de horizon-

tale as raakt geeft het tijdstip aan waarop de hoek 

tussen de twee planeten 90° is, overeenkomstig de 

4e harmonic. Hetzelfde geldt voor de andere harmo-

nics. Op deze manier is snel te zien wanneer een 

bepaald aspect tussen de twee planeten optreedt. 

De grafiek wordt gebruikt in combinatie met de 

tabel in fig. 2, afkomstig uit "Tables for Aspect  

Research" van Mark Vale en Mark Pottenger.[1]  

Hier wordt aangegeven op hoeveel dagen in de 

genoemde periode een bepaalde hoekafstand tussen 

de twee planeten optreedt. 

 

Literatuur 

1. Tables for Aspect Research by Mark Pottenger, 

Scott G. Vail, Gauquelin F. Schneider, 1986, Acs 

Pubns isbn 13: 9780917086908 

 

fig. 2
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De werking van de ware secundaire cuspen 

Threes Brouwers 

 
Dit artikel is een korte weergave van het onderzoek. Het volledige onderzoekverslag vindt u op: 

http://www.nvwoa.nl/werkingcuspen.pdf 
 

De meeste astrologen maken in de progressieve 

astrologie gebruik van de secundaire planeten, die 

zoals wel bekend is, vooruitgeschoven worden met 

de tijdsleutel van ‘een dag is een jaar’. Daarbij 

worden de secundaire cuspen doorgaans niet 

meegenomen, en als dat wel het geval is, worden 

die met een andere tijdsleutel voortbewogen dan die 

van de planeten. Als je in een computerprogramma 

de gewone welbekende secundaire cuspen ziet 

bewegen, is sprake van een voortgang van 

ongeveer één graad per jaar.  

Dat is niet altijd zo geweest. In het in 1939 ver-

schenen boek ‘Astrologische chronologie’ van 

Cornelis Gorter wordt bij de bespreking van de 

secundaire directies wel dezelfde tijdsleutel gehan-

teerd voor de cuspen. Er is dan sprake van een 

voortgang van ongeveer één graad per dag. Gorter  

kijkt daarbij alleen naar ascendant en MC en 

beweert dat deze secundaire uitgangen de dag 

aangeven waarop een bepaald progressief aspect 

wordt voltrokken.  

 

Naar deze secundaire cuspen heb ik de afgelopen 

twee jaar intensief onderzoek gedaan, nadat ik in 

mijn directe omgeving was geconfronteerd met een 

sterfgeval dat met de mij bekende progressieve 

gegevens onverklaarbaar bleef. Omdat het sterf-

moment zich op een frappante manier spiegel-

beeldig verhield tot het geboortemoment, ben ik 

een onderzoek gestart naar de astrologische aan-

wijzingen van dit tijdstip en vond uiteindelijk het 

antwoord in wat ik ben gaan noemen: ‘de ware 

secundaire cuspen’, die ik verder in dit verslag 

gewoon de secundaire cuspen zal noemen. In het 

onderhavige geval trof ik de secundaire cusp acht 

aan op dezelfde plek waar ook de primaire Pluto 

stond en waar eveneens de heerser van het achtste 

huis uit de solaar zich bevond, terwijl tegelijkertijd 

het transiterende mc op het sterfmoment daar 

overheen ging. Er was sprake van conjuncties met 

niet meer dan één graad orb. Maar er was geen 

enkele relatie tussen deze specifieke graad met de 

radixstanden. 

In het onderzoek waar deze bevindingen de 

aanleiding voor vormden, heb ik  gekeken naar alle 

secundaire cuspen, en niet zoals Gorter, me beperkt 

tot de secundaire uitgangen. En tevens heb ik, 

behalve met de radixposities, rekening gehouden 

met alle progressieve standen, te weten de 

secundaire, de primaire (die van van Dam), de 

solaarstanden en de transits. Bovendien heb ik mij 

beperkt tot conjuncties met niet meer dan één 

graad orb en geen andere aspecten betrokken, want 

daartoe gaf de besproken situatie mij immers alle 

aanleiding. Wel bleek in de loop van het onderzoek, 

dat bij meervoudige conjuncties waarbij minstens 

drie punten of planeten betrokken waren, soms 

sprake was van een iets ruimere orb van anderhalve 

graad. Maar meer was dan ook niet nodig. Daarbij 

heb ik me wel gerealiseerd dat ik alleen kon werken 

met horoscopen waarvan de geboortetijd uiterst 

betrouwbaar is, omdat deze secundaire cuspen al 

snel een grote afwijking vertonen bij teveel 

afgeronde tijden.  

  

In de jaren die volgden heb ik nog bijna honderd 

gebeurtenissen en situaties onderzocht. Daar waren 

grote en kleine gebeurtenissen bij. Daarbij vond ik 

in 79 % van alle gevallen een toepasselijke 

secundaire cusp in conjunctie met een toepasselijke 

radixplaneet en/of progressieve planeet. Een stand 

dus die alleen op die betreffende dag gevonden 

werd.  

Bij kleine gebeurtenissen was doorgaans sprake van 

slechts één betrokken planeet, en in belangrijkere 

situaties was er vaak sprake van meerdere planeten 

tegelijk. Maar dat was lang niet altijd zo. Wel zag ik 

duidelijk dat als een toepasselijke conjunctie van 

een secundaire cusp met een planeet tot een grote 

gebeurtenis leidde, dezelfde factoren al op talloze 

andere manieren progressief in de horoscoop 

stonden.  
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Ik geef het voorbeeld van het sterfgeval van een 

man op de dag dat zijn secundaire IC op zijn radix 

heer 8 stond, terwijl tegelijkertijd sprake was van: 

 

• Transit Pluto inconjunct radix heer 4 

• Primaire cusp 8 conjunct radix heer 4 

• Primaire Pluto driehoek radix maan 

• Secundaire heer 8 conjunct radix heer 4 

• Secundaire maan driehoek radix Pluto. 

 

De conjunctie van het secundaire IC met radix heer 

8, was dus het zesde 4/8 contact! 

Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat 

deze progressies op deze dag door deze conjunctie 

werden geactiveerd. Maar hierbij is dus geen sprake 

van een directe activering in die zin dat er een 

secundaire cusp over een van die progressieve of 

radixplaneten ging. Er is alleen sprake van een zich 

herhalende stand waarbij dezelfde astrologische 

principes betrokken zijn. En dat is wat ik het vaakst 

tegenkwam in zulke belangrijke situaties.  

Verder is het opvallend dat in deze situatie wél 

radixplaneten geactiveerd werden terwijl dat in het 

eerder besproken sterfgeval niet het geval was.  

 

Ik heb, behalve deze twee, nog zeven andere 

sterfgevallen bestudeerd met betrouwbare 

horoscopen en vond de volgende conjuncties met 

secundaire cuspen op die betreffende dag: 

 

1 Secundair IC conjunct radix heer 8. 

2 Secundair MC conjunct primaire Pluto 

3 Secundair cusp 8 conjunct radix heer 8. 

 

De overige vier gevallen betreffen de voorbeelden 

van Dr. C. Kuypers ‘dodelijke verkeersongevallen’ 

(bijlage bij ‘De astrologie van ongelukken’van C.E.O. 

Carter uit 1983.) In alle gevallen zien we dat het 

derde huis van verkeer bij de secundaire cuspen van 

die dag is betrokken: 

 

4 Secundair IC  

• conjunct de secundaire Uranus, heer 11 en 

12 in de radix. 

• Secundaire ascendant conjunct radix cusp 3. 

5. Secundaire ascendant: 

 

• conjunct de secundaire heer 8 

• conjunct de primaire heer 8 

• conjunct primaire cusp 3 

• conjunct transit Mars 

• conjunct transit Maansknoop 

• conjunct transit Uranus, heer 3 

• (vierkant diens radixpositie) 

 

6. Secundair IC conjunct radix Pluto, heer 

 3. (1.5 graad orb) 

 Secundair MC conjunct de transit 

 Mercurius. 

 

7. Secundair IC conjunct de secundaire Mars, 

bijheer 10 (1.5 graad orb) conjunct de secundaire 

Mercurius, heer 4 en 12   (bijna 2 graden orb) 

 

In dit laatste geval overleefde deze bestuurder het 

ongeval, maar raakte wel diens vrouw en kind kwijt. 

We moeten dan kijken naar het 8e van het 7e is het 

tweede huis en naar het 8e van het 5e is het 12e 

huis: 

- Secundair cusp 12 conjunct transit 

Saturnus, heer 7. 

- Secundair cusp 2 conjunct de radix 

ascendant (in kreeft) 

 

De grotere orbs in de laatste twee gevallen kunnen 

te maken hebben met het feit dat Kuypers 

tijdstippen noch plek van het ongeval vermeldt. 

Daarom heb ik het middaguur plus de geboorteplek 

genomen, maar deze onzekerheden kunnen al gauw 

tot een afwijking van enkele graden leiden.  

In al deze gevallen was tevens sprake van belang-

rijke en toepasselijke progressies, maar heb ik mij 

moeten beperken tot wat de secundaire cuspen op 

die dag doen. Meer voorbeelden kan ik helaas in dit 

beknopte verslag niet geven, ik verwijs daarvoor 

graag naar het volledige artikel op de website van 

de NVWOA. 
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Hé…!  
Rubriek over gebeurtenissen die tot onderzoek inspireren 

Concrete en eenduidige gebeurtenissen die min of meer gelijktijdig 

optreden met één of meer transits. De redactie van de Nieuwsbrief ziet 

graag uw bijdragen tegemoet. 

Uit het weekblad Voetbal International van week 1 van 2010 

 

Peter Knowles, geboren 30-09-1945 was op 22 

jarige leeftijd een van de meest veelbelovende 

Engelse voetballers, een natuurtalent, bij wie 

alles van zelf leek te gaan. Altijd vrolijk en in voor 

geintjes.Hij speelde in het hoogste jeugdelftal. 

In de zomer van 1968 trouwt hij en dan: in 

augustus 1968 wordt er aan zijn deur gebeld, er 

staan twee Jehovah’s getuigen. ‘Het veranderde 

mijn leven compleet. Ik was niet gelovig maar 

besloot ze enkele vragen te stellen over waar ik al 

lang mee liep…….’. 

In het jaar daarna voetbalt hij door maar met 

steeds meer onbehagen en een jaar later, eind 

augustus 1969 staat zijn besluit vast en op 6 

september speelt hij zijn laatste wedstrijd. De 40 

jaar erna is hij zelf als Jehovah getuige 

rondgegaan, samen met zijn vrouw, en had hij  

onbetekenende baantjes en dienstbaar werk. 

Nooit spijt gehad. 

De radix toont (zonder geboortetijd, op 12 uur) 

een stellium in Weegschaal: conjuncties van Zon 

6.57, Mercurius 5.24, Jupiter 7.39, Neptunus 6.12 

met de Maansknoop 4.38 in Kreeft in 90 graden 

aspect. Dit zijn symbolisch en astrologisch theo-

retisch hemellichamen die bij de latere ontwikke-

ling passen: Zon als individuele bepaling, Jupiter 

en Neptunus als representanten van geloof en 

spiritualiteit, Maansknoop als lotsbestemming. 

(Mercurius bijkomend als symbool van contact, 

taal valt goed te associëren met Jehovah’s 

getuigen). 

Opmerkelijk: een ongeaspecteerde Saturnus 

23.40 Kreeft (overigens misschien wel met aspect 

naar hoekpunten). 

 

Transits 

Welke transits waren er op 15-08-1968, het 

bezoek van de Jehovah’s getuigen, waaraan 

voorafgaand hij zijn trouwbesluit uitgevoerd had. 

Mars 6 Leeuw aspecteert de bovenbeschreven 

conjunctie, maar opmerkelijker zijn aspecten op 

radix-Saturnus, symbool van bewustzijnsgroei en 

orde. Neptunus staat 24 Schorpioen en Saturnus 

25.30 Ram retrograde. Zon op 23 Leeuw, Uranus 

27 Maagd, Pluto 21.30 Maagd. 

 

Ik heb enigszins arbitrair 25-08-1969 genomen 

als datum voor ‘het vaste besluit te stoppen met 

voetballen’. 

Jupiter staat 6.45 Weegschaal, conjunct aan zijn 

radixplaats, in het hart van het stellium. 

Mercurius 27 Maagd, Venus 25 Kreeft (1 tot 2 

dagen eerder staan ze op de graad van radix-

Saturnus). Daarnaast Neptunus 26 Schorpioen en 

Pluto 24 Maagd. 

Pluto sextiel Saturnus is markant. Er móét iets 

anders gedaan worden m.b.t. de structuur van 

zijn leven). Allemaal harmonieuze aspecten. 


