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Voortgang van de werkgroepen
Frank Vernooij
Twee interessante werkgroepen hebben het afgelopen
seizoen het licht gezien, voortgekomen uit het
bestuursinitiatief om de opkomst bij de Open Huisbijeenkomsten een stimulans te geven. Het gaat dan om
de beschouwelijk georiënteerde werkgroep ‘Astrologie
in breder perspectief' en de praktijkgerichte onderzoeksgroep ‘Astrologische methodieken’.
Het initiatief tot de oprichting van deze groepen sproot
weer voort uit waardevolle suggesties van enige leden
op de jaarvergadering 2001.
Beide groepen kwamen drie keer bij elkaar. Hebben ze
gebracht wat er van gehoopt werd? Ja en nee.
Ja, want degenen die de groepen meer dan één keer
bezochten waren unaniem in hun mening dat de groepsbijeenkomsten inspireerden en dat het voldoening gaf
om met elkaar actief te denken en te zoeken op de
betreffende onderzoeksgebieden.
Nee, want er kwamen veel minder belangstellenden op
af dan het bestuur gehoopt (en verwacht) had.
Wat is dat, dat er zo weinig animo is/was om, in een
vereniging als de onze, met elkaar actief uit te wisselen
en na te denken over de astrologie en gezamenlijk, op
welke wijze dan ook, onderzoek doen? Die vraag blijft
voorlopig onbeantwoord. Hooguit valt te constateren
dat belangstelling voor verenigingsactiviteiten overal
lijkt af te nemen.
Het bestuur heeft toch besloten deze groepen wegens
(voldoende) succes te prolongeren en hoopt dat een
ieder die er om wat voor reden nog niet toe kwam, zich
snel aan zal melden bij één van de bestaande
werkgroepen of met suggesties komt voor nieuwe
werkgroepen op allerlei astrologisch terrein.

Voor de eerste twee bijeenkomsten van de werkgroep
‘Astrologie in breder perspectief’ verwijzen we naar het
verslag in de vorige nieuwsbrief. Ook de derde bijeenkomst bood een boeiend onderzoek- in-gespreksvorm
van het begrippenkader van de astrologie. Als zodanig
was het ook een poging tot het doorgronden van de
aard en betekenis van de astrologie voor ons, zonder de
positie in te nemen van ‘astroloog-gelovige’ of
‘skepticus-ongelovige’.
Onderzoek naar astrologie, zo is het uitgangspunt, is
niet alleen kwantitatief empirisch natuurwetenschappelijk, maar ook het doordenken van verschijnselen
zoals de astrologie in haar historische, sociale,
filosofische en religieuze betekenis. Wel is voorwaarde,
dat er contact met onze ervaringswereld blijft.
Herh@@lde oproep
Het secretariaat zou er bij gebaat zijn voor de verzending van informatie gebruik te kunnen maken van uw
e-mailadres. Daarom verzoeken wij u, als u dit nog niet
deed, uw e-mailadres door te geven aan het secretariaat:
hans@hvoosterhout.demon.nl
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Astrologie.
Bestuur:
voorzitter: drs. F.J. Methorst, Kasaidreef 19,
3564 AS Utrecht, tel./fax: 030 - 261 77 23
secretaris: H. van Oosterhout, Turkooisdrift 10,
3436 BG Nieuwegein, tel. : 030 - 603 37 99
penningmeester: prof.dr. W. de Graaff,
Appelgaarde 117, 3992 JD Houten,
tel.: 030 - 637 32 60, fax.: 030 - 637 83 48
coördinator onderzoek: drs. F. Vernooij, Prof.
Hugo de Vrieslaan 9, 3571 GE Utrecht, tel.: 030 271 15 66
drs. A.G. Bruining: Petemoederslaan 11 bis A,
3552 AH Utrecht, tel.: 030 – 2732954
H. de Groot, Jeanne d'Arclaan 250, 1183 BG
Amstelveen, tel.: 647 53 49
De NVWOA op Internet:
http://home.worldonline.nl/~lexbruin/index.htm
Postbankrekeningnummer:
4312858 t.n.v. NVWOA, Houten

NVWOA Open Huis-bijeenkomsten
september – december 2002
Alle Open Huis-bijeenkomst vinden plaats van 13.30u - 16.00 u. aan de Kruisstraat 307, Utrecht
(op 15 minuten lopen vanaf station Utrecht CS, ook bereikbaar met buslijnen 3,4,8 en 11).
Toegang: € 5,- (leden gratis)

Luc Duprez - ‘Out of Bounds’
7 september 2002
De plaats van een hemellichaam aan de hemel kan je bepalen d.m.v. een referentievlak en twee coördinaten: een
horizontale en een verticale. In een horoscoop zoals we die meestal gebruiken worden de astrologische data
geprojecteerd op een cirkel. Deze projectie is slechts de weergave van één dimensie namelijk de horizontale positie
van de planeet. Maar een hemellichaam heeft zoals gezegd ook een verticale dimensie. Beide dimensies zijn nodig
om te bepalen waar een hemellichaam zich bevindt. Vele astrologen bestuderen enkel de positie en de snelheid van
de planeten in dat horizontale vlak, gebaseerd dus op de longitudes, de moedertaal van de astrologie. Vandaar dat
men terecht kan spreken van een vergeten en verborgen dimensie, die wordt uitgedrukt door de declinaties (de
coördinaat waarmee deze dimensie gemeten wordt). Dit is erg verbazend als je weet dat de Westerse astrologie in
feite gebaseerd is op de declinaties, op de vergeten dimensie dus. Het opnieuw leren gebruiken van deze dimensie
kan heel wat verborgen zaken in je horoscoop onthullen. In deze lezing wordt deze vergeten dimensie behandeld
alsook het belang van de Out of Bounds planeten, planeten die zich buiten de maximum declinatie van de Zon
bevinden, en daarom een gedrag meebrengen dat "buiten normale voorwaarden of verwachtingen" is. Het enorme
belang van de Out of Bounds planeten werd pas ontdekt in de loop van de zeventiger jaren.

Bijeenkomst werkgroepen
5 oktober
Bijeenkomst van de werkgroep ‘Astrologie in breder perspectief' en de werkgroep ‘Astrologische methodieken’.
Wie meer wil weten, zich wil aansluiten of het initiatief wil nemen tot een nieuwe werkgroep kan contact opnemen
met de volgende personen:
Ø voor de werkgroep ‘Astrologie in breder perspectief': Hans van Oosterhout, tel. 030-6033799, e-mail:
hans@hvoosterhout.demon.nl
Ø voor de onderzoeksgroep ‘Astrologische methodieken’: Fenneke Monchen tel. 030 - 6561408, e-mail
astrophil@monchen.net
Ø voor nieuwe initiatieven: Floris Methorst, tel. 030 – 261 77 23.

Robert Doolaard – voortgaand onderzoek
2 november
Robert Doolaard is een van de NVWOA-leden van het eerste uur. Hij heeft veel tijd gestoken in astrologisch
onderzoek. Bekend is zijn boek Golven, waarin hij verbanden legt tussen het zich voordoen van oorlogen en de
cycli van de buitenplaneten. Golven is alweer enige tijd geleden verschenen, maar Roberts onderzoekwerk is
doorgegaan. Deze lezing is gewijd aan enige resultaten daarvan.
Meer informatie over deze lezing in de volgende
nieuwsbrief.

Bijeenkomst werkgroepen
7 december
Bijeenkomst van de werkgroep ‘Astrologie in breder perspectief' en de werkgroep ‘Astrologische methodieken’.

2

- Persoon en planeet -

astrologie als overkoepelend kader voor de persoonlijkheidpsychologie
Samenvatting van de lezing van Jan van Rooij en Hans de Groot op 6 mei
Zo'n acht jaar werkten de persoonlijkheidspsycholoog Jan van Rooij en de astroloog Hans de
Groot samen aan een boek dat begin mei van dit jaar verscheen bij uitgeverij Swets & Zeitlinger.
De titel, 'Persoon en planeet - astrologie als overkoepelend kader voor de persoonlijkheidspsychologie', maakt duidelijk dat de auteurs de astrologie ten dienste hebben gesteld van de
psychologie, om precies te zijn de persoonlijkheidspsychologie, de richting binnen de psychologie
waarin het gaat om de vraag wat de mens is, een vraag waaraan grote namen verbonden zijn als
Freud, Skinner, Kelly, Maslow en Jung.

verkenning van overeenkomsten tussen inconjuncte tekens
binnen de dierenriem. De reden was dat er in die tijd veel
werd geschreven over het inconjunctaspect op een manier die
naar zijn idee niet strookten met andere astrologische
bevindingen dan wel veronderstellingen. Dierenriemtekens
die op inconjunctafstand van elkaar liggen zouden niets met
elkaar delen omdat ze verschillen van element, kruis en
polariteit. Voor astrologen blijkt dat een reden om te
concluderen dat er geen verwantschap is tussen dergelijke
tekens. In tegenspraak daarmee is echter dat er tegelijkertijd
allerlei opmerkelijke maar niet als zodanig onderkende
overeenkomsten worden beschreven tussen tekens op
inconjunctafstand. Zo delen, om enkele voorbeelden te
noemen, Leeuw en Steenbok hun ambitieuze inslag, Kreeft
en Waterman hun oriëntatie op de groep en Tweelingen en
Steenbok hun gerichtheid op kennis.

In de lezing begint Jan van Rooij met een korte beschrijving
van de reden om het boek te schrijven: de problematiek
binnen de persoonlijkheidspsychologie. Die komt er in het
kort op neer dat de persoonlijkheidspsychologie een losse
verzameling van opzichzelfstaande theorieën is. Dit valt te
verklaren uit het gegeven dat de belangrijkste theorieën zijn
opgesteld door individuele en kennelijk vaak ook
individualistische denkers over de mens. Toch vloeit soms
een theorie voort uit een al bestaande theorie. Zo komt de
sociale leertheorie van Albert Bandura (een mens leert door
waar te nemen wat een ander mens overkomt) voort uit het
behaviorisme van Skinner (een mens leert door te handelen).
Op die manier kan er een 'continent' van aan elkaar
gerelateerde persoonlijkheidstheorieën ontstaan.
Dit neemt niet weg dat zich tegelijkertijd een proces
voordeed waarin theorieën geleidelijk aan in hun onderdelen
uiteenvielen. Naarmate in de psychologie de empirie
belangrijker werd, en de nadruk meer op onderzoek kwam te
liggen, ging het steeds meer om op zich onderzoekbare
afzonderlijke delen van een theorie.
Al met al is er zo een toenemende fragmentatie gekomen
waar men zich in het vakgebied van de
persoonlijkheidspsychologie een tijd lang bij heeft
neergelegd. De laatste jaren echter neemt de behoefte toe aan
een omvattende theorie, een metatheorie die de verschillende
stromingen omvat en tot een geheel maakt.
Binnen de psychologie zijn diverse pogingen gedaan om zo'n
metatheorie te ontwerpen, maar zonder veel resultaat.
Psychologische begrippen uit verschillende theorieën laten
zich namelijk niet één op één in elkaar vertalen en bovendien
bieden sommige theorieën gewoonweg geen plaats voor
essentiële begrippen uit een andere theorie. Zo is er binnen
Skinners behaviorisme geen plaats voor een begrip als het
onbewuste, dat centraal staat in de theorie van Freud.

Interessant is dat dergelijke combinaties inhoudelijk ook van
belang zijn in de psychologie. Zo spreekt de psycholoog
Kelly van "the undifferentiated stream of circumstance
flowing past us". Dat valt te relateren aan het teken
Tweelingen. Hij stelt echter ook dat de persoon daarin een
ordening aanbrengt om deze stroom aan prikkels te kunnen
hanteren. Dat ordenen - Kelly spreekt van het vormen van
constructen - is een aangelegenheid van het teken Steenbok.
Ook bij Rogers is er een thematiek die te relateren is aan
twee aangrenzende tekens. Bij hem gaat het om een
ontwikkeling waarbij de persoon zich niet langer laat bepalen
door de zogenaamde 'conditions of worth' - een aan Steenbok
eigen structureren van het eigen doen en laten op grond van
de waardering door anderen - maar zich oriënteert op wat van
binnenuit goed voelt. Dat van zichzelf uitgaan is karakteristiek voor het op inconjunctafstand gelegen teken Leeuw.
Zo blijkt het inconjunct mogelijkheden te bieden voor het in
onderling verband plaatsen van allerlei thema’s en richtingen
binnen de persoonlijkheidspsychologie, met name als het op
een omvattende manier werd toegepast op de twaalf tekens
van de dierenriem, een manier die leidt tot het zogenaamde
inconjunctmodel of zes-lagenmodel.
Karakteristiek voor de inconjunctafstand (150 gr.) is namelijk dat deze in twaalf stappen alle tekens van de dierenriem
met elkaar verbindt. Daarin is het verwant met het halfsextiel, dat de twaalf tekens samensmeedt tot de dierenriem.
Zo valt met het inconjunct een soort recombinante dierenriem te maken met de opeenvolging Ram, Maagd, Waterman, Kreeft, Boogschutter, Stier, Weegschaal, Vissen,
Leeuw, Steenbok, Tweelingen en tot slot Schorpioen.
>>>

Jan van Rooij meende al lange tijd dat het zoeken naar een
eenheidbrengend kader eigenlijk alleen mogelijk was vanuit
een extern gezichtspunt, een gezichtspunt buiten de
psychologie. De twaalf tekens van de dierenriem konden
naar zijn idee zo'n kader bieden. Zo leek de theorie van
Rogers wel wat van Kreeft in zich te hebben vanwege de
nadruk die Rogers legde op de warmte en onvoorwaardelijke
positieve aandacht die de cliënt nodig heeft om weer zichzelf
te kunnen worden. De leertheorie van Bandura deed op
dezelfde manier denken aan het teken Tweelingen,
enzovoorts.
Tegelijkertijd, zo rond 1993, was Hans de Groot vanuit de
psychologisch georiënteerde astrologie bezig met een
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Het is deze specifieke structuur die het inconjunctmodel
interessant maakt voor de persoonlijkheidspsychologie. Deze
biedt namelijk op twee manieren een ordening. Allereerst
worden belangrijke thema's binnen een theorie weergegeven
door twee of meer aangrenzende lagen. Een voorbeeld is de
theorie van Skinner, waarin het uitgangspunt is dat leren
plaatsvindt door te doen. Dat doen kunnen we relateren aan
de Marslaag (de energie om überhaupt iets te kunnen doen),
de aanvankelijke willekeurigheid van de activiteiten (als men
nog niet weet wat er gedaan moet worden) valt te betrekken
op de daarboven gelegen Mercuriuslaag. De aan het eind van
het leerproces ontwikkelde vaardigheid is te relateren aan de
Saturnuslaag. Zo vinden we aangrenzend allereerst de energie (Marslaag), de willekeurige beweging (Mercuriuslaag) en
de regie (Saturnuslaag) die van willekeurige beweging een
vaardigheid maakt.
Een ander voorbeeld is de sociale leertheorie van Bandura,
volgens welke men leert doordat iets wordt voorgedaan. Het
nog niet kunnen is een Mercuriusaangelegenheid (de toestand van de leerling). Degene die het voordoet – Bandura
sprak van het model – verkeert in de Saturnuspositie (ofwel
de leraarpositie). Zodra men het dan zelf kan, verkeert men
eveneens in de Saturnuspositie. Iets zelf kunnen veronderstelt
echter ook de Marslaag. Kunnen heeft immers betrekking op
doen.

Inconjunctverbindingen tussen de tekens:

Van 12 tekens naar 6 lagen
Astrologen zijn eraan gewend de dierenriem te zien als een
cyclus van 12 tekens, maar er valt ook een structuur van zes
lagen in te zien. Bij de gewone dierenriem is die te vinden
langs de as van Kreeft/Leeuw naar Steenbok/Waterman.
Die gelaagdheid kan worden weergegeven in termen van de
klassieke dispositoren: linksonder bevinden zich Steenbok en
Waterman, de Saturnustekens. Daaraan grenzen Boogschutter en Vissen, de Jupitertekens, Dan volgen de Marstekens
Ram en Schorpioen, de Venustekens Stier en Weegschaal, de
Mercuriustekens Tweelingen en Maagd en tot slot de aan de
lichten verbonden tekens Kreeft (Maan) en Leeuw).

Doordat op die manier kernthema's binnen de verschillende
theorieën gekoppeld kunnen worden aan verschillende lagen,
brengt het model de persoonlijkheidstheorieën op grond van
hun thematiek in een onderling perspectief. Jan van Rooij en
Hans de Groot onderscheiden op die manier theorieën die
thuishoren bij de benedenlagen (Marslaag, Mercuriuslaag en
Saturnuslaag) en de bovenlagen (Zon/Maanlaag, Jupiterlaag
en Venuslaag) of een combinatie van beide. In de
benedenlaagtheorieën gaat het om praktisch en/of mentaal
leren omgaan met de omstandigheden waarin men zich
bevindt, zoals bij de leertheorieën van Skinner en Bandura.
Bij de bovenlaagtheorieën gaat het om de belevingswereld
van het subject (te denken valt aan Maslow die veel aandacht
besteedde aan het fenomeen van de piekervaring). Een
voorbeeld van een overgangstheorie tussen deze twee helften
is die van Freud. Freud besteedde zowel aandacht aan het
leren leven met de externe realiteit, maar was tegelijkertijd
sterk belevingsgeoriënteerd. Zijn therapie bestond vooral uit
het laten praten van zijn patiënten over hun dromen, hun
verlangens en angsten. Ook zijn hoofdthema - seksualiteit –
omvat de twee helften. Seksualiteit is enerzijds een fysieke
behoefte die zich richt op de buitenwereld, anderzijds een
fenomeen waarin beleving een cruciale factor is.

Binnen het inconjunctmodel krijgen de lagen– in termen van
de ptolemaeische dispositoren - de volgende structuur:

Van zes lagen naar één dimensie
Het inconjunctmodel van zes planeetlagen suggereert nog
een ander, achterliggend ordeningsprincipe. Dat
ordeningsprincipe is een zogenaamde dimensie, gebaseerd op
twee tegengestelde principes. Die principes worden
weergegeven door de planeetlagen aan de beneden- en
bovenkant van het model, de Marslaag en de Venuslaag.
Deze Mars/Venus-dimensie valt aan te duiden als de
dimensie scheiding tegenover omvatting. De Marslaag
representeert hier scheidingbrengende energie, de Venuslaag
datgene wat tot eenheid brengt. De vier tussenliggende
planeetlagen krijgen dan in plaats van een kwalitatieve
betekenis (iedere planeet heeft een unieke, eigen betekenis)
een min of meer kwantitatieve betekenis: ze zijn te zien als
verschillende mengvormen van die twee uitersten. Zo heeft
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De thema’s in de afzonderlijke theorieën zijn op een zinnige
manier te beschrijven in termen van de dimensie scheidingomvatting. Dat geldt evenzeer voor de begrippen die Skinner
gebruikte binnen zijn gedragspsychologie als voor de
begrippen die Jung hanteerde binnen zijn analytische
psychologie. Dat maakt deze dimensie en het zes-lagenmodel
waarin die tot uitdrukking komt van belang voor de
persoonlijkheidspsychologie. De astrologie heeft in deze
vorm, als model, de psychologie iets te bieden: een ordening
die binnen de psychologie zelf niet te voorhanden is.
Een interessante vraag is of ook de astrologie baat kan
hebben bij deze nieuwe en ongebruikelijke manier waarop in
Persoon en planeet astrologie en psychologie met elkaar zijn
verbonden. Dat een 'gerecombineerde' dierenriem het
mogelijk maakt om astrologie en psychologie met elkaar te
verbinden, is voor de astrologie op het eerste gezicht
hoopvol. Wellicht kan astrologie gebaat zijn met een soort
Kellyaanse aanpak, waarbij de dierenriem uiteen wordt
genomen en volgens een andere regel weer geconstrueerd.
Heel misschien kan het model ook nog op een andere, voor
astrologen nog interessanter, manier iets betekenen voor de
astrologie. Een horoscoopvergelijking van de besproken
theoretici laat namelijk zien dat in de horoscopen van
theoretici die hun theorie vormden op basis van hun werk
met cliënten (Kelly, Freud, Rogers, Maslow en Jung) een
verbinding is tussen Saturnus en Jupiter, terwijl die verbindin
ontbreekt bij degenen die hun theorie puur hebben gevormd
vanuit onderzoek. De vergelijking werd gemaakt met
uitsluitend gewogen harmonic-aspecten van Saturnus met
Zon, Mercurius, Venus, Mars en Jupiter. Deze en enkele
andere uitkomsten van deze vergelijking suggereren dat
verder onderzoek langs deze lijnen de moeite waard is voor
de toegepaste astrologie.

de Mercuriuslaag op grond van zijn positie meer Marskwaliteiten dan de Saturnuslaag en daarmee minder Venuskwaliteiten.
Een voorbeeld: als een geconstrueerd geheel (bijvoorbeeld
een auto) in stukken uit elkaar valt, dan is dat een overgang
van de Saturnuslaag naar de Mercuriuslaag. Het is in termen
van de Mars/Venus-dimensie een proces waarin de
scheidende werking van Mars terrein wint op de verbindende
werking van Venus.
In de psychologie speelt het bijvoorbeeld een rol in de
therapie van Kelly, waar een cliënt een bestaand construct
allereerst los diende te laten om vervolgens uit het losse
materiaal waaruit dat construct was samengesteld iets beters
op te bouwen. Zo zou Kelly met zijn fixed-role therapie
iemand die last heeft van een autoritaire vader ertoe brengen
om op basis van hetzelfde (mercuriale) materiaal waaruit het
construct ‘autoritair’ is gevormd, bijvoorbeeld het construct
'zorgzaam' te ontwikkelen. Dat is een scheiding van het
construct autoritair en tegelijk een verbinden van het
waargenomen gedrag tot het construct zorgzaam.
Het psychologische begrip 'beleven' is in termen van de
Mars/Venus-dimensie te zien als een beweging in de richting
van de Venuslaag. Beleven veronderstelt allereerst dat er een
situatie is. Een situatie is psychologisch gezien een
constructie, een constructie op grond van zintuiglijke
waarnemingen, bijvoorbeeld temperatuur (meer dan 20
graden), geluid (zachtjes ruisende bomen) en licht (zon en
blauwe lucht) tot de constructie 'mooi weer'. Beleven is dan
het subjectief in zich opnemen van die constructie. Dat
subjectieve omvatten is een beweging vanuit de Saturnuslaag
naar de Zon/Maanlaag, een beweging in de richting van de
Venuslaag. De beschreven externe factoren zijn op zich
saturnaal, maar het is het subject dat die zaken al belevend
omvat en eventueel een belevingskwalificatie aan geeft:
mooi weer! Die uitdrukking is dan op zich weer saturnaal,
maar verwijst wel naar de beleving van het subject.

Samenvatting: Hans de Groot

Verenigingsnieuws, oproepen & mededelingen
De NVWOA in de publiciteit!
NVWOA-lid Maria Meij attendeerde de redactie
erop dat de NVWOA wordt vermeld in het blad
HP/De Tijd, en wel in de bijlage van het
juninummer van dit jaar, getiteld ‘De 100 gekste
verenigingen van Nederland".
Hoewel niet behorend tot de top 10, wordt de
NVWOA daar toch genoemd naast de ANWB
(nr.1), Veronica (nr. 5), De Samen-op-Weg-kerken
(nr. 7), FNV Bondgenoten (nr. 13), en het Nationaal
Oranje Comité (nr. 14).
Voorwaar geen slecht gezelschap, en met een 18e
plaats streven wij zelfs de KNVB (nr. 30) voorbij!
Zeer te prijzen is dat men ook de Internetsite van de
NVWOA heeft vermeld, wat hopelijk tot reacties en
mogelijk tot ledenaanwas leidt.
U vindt de vermelding hiernaast afgedrukt, want de
redactie wil u die niet onthouden. Rest nog te
vermelden dat een exemplaar van het tijdschrift is
aangekocht voor de bibliotheek.
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Wegens succes geprolongeerd: vraag om oude
nummers tijdschriften

AstroLit beschikbaar op de Kruisstraat
Wij lieten het vorige keer al weten: AstroLit, een door Lex
Bruining ingericht zoekprogramma met maar liefst 14.000
verwijzingen naar artikelen uit astrologische en wetenschappelijke tijdschriften, kan nu ook worden geraadpleegd
in de bibliotheek van de NVWOA aan de Kruisstraat in
Utrecht. Handig voor allerlei vormen van onderzoek.
Een korte handleiding over het werken met Astrolit is
aanwezig.

Zoals wij al eerder lieten weten, het archief met astrologietijdschriften waar de NVWOA een abonnement op heeft, is
te vinden in de bibliotheek op de Kruisstraat. Ook na de
hiervoor genoemde gift is de verzameling nog niet helemaal
compleet. Daarom wagen wij het ook hier weer een verzoek
te doen aan de leden om het archief aan te vullen met oude
nummers, vooropgesteld dat u er niet meer naar omkijkt.
Wilt u wel eens weten wat er dan precies ontbreekt in/aan de
bibliotheek? Kom dan naar de eerstvolgende Open Huisbijeenkomst (7 september is er weer een!) en kijk daarvoor
op de lijst die in de bibliotheek aanwezig is met aanwezige
en ontbrekende nummers. Mocht u echt verhinderd zijn,
wel,deze lijst met tijdschriften is ook op internet te vinden.
Een aantal tijdschriften uit de collectie is ook in AstroLit
geindexeerd. Overigens, u kunt op de Open Huis bijeenkomsten ook tijdschriften lenen.

Schenking aan de bibliotheek
In antwoord op de oproep in de vorige nieuwsbrief ontvingen wij van de heer Johann in Haarlem een aantal nummers
van de tijdschriften Compass, Astrovizier, The Astrological
Journal, The F.A.A. Journal, The NCGR en Spica, dit ter
aanvulling van de onvolledige jaargangen in de bibliotheek.
Wij willen hierbij de heer Johann hartelijk danken.

U begon het al te vermoeden, we zijn door de kopij heen. De
volgende nieuwsbrief vindt u over twee maanden in uw
mailbox of brievenbus. Rest ons u alvast van harte welkom
te heten bij de lezing van Luc Duprez op 7 september a.s.

Mochten er onder u zijn die dit voorbeeld willen navolgen...
Ende schroomt niet!
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