
1   Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie    Nieuwsbrief oktober 2018, jaargang 23 nr. 5      Zaterdag 6 oktober: discussiebijeenkomst  Zaterdag 6 oktober is er een discussiebijeenkomst waarin we eigen werk bespreken en ideeën uitwisselen. Iedereen wordt uitgenodigd om onderwerpen ter sprake te brengen.  Onder meer Vivian Muller zal vertellen over haar onderzoek naar de symboliek van Cheiron. Speelt Cheiron een rol bij het verlies van een dierbare? Aan de hand van progressies heeft zij 25 gebeurtenissen bestudeerd bij personen die een dierbare of iets dierbaars hebben verloren, en deze vergeleken met 25 controlepersonen. Een interessant onderzoek met interessante uitkomsten.  Plaats:        Gebouw Utrechtse Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307, Utrecht. Een routebeschrijving vindt u op onze website https://www.nvwoa.nl/contact.php Tijd:           13:30 – ca. 17:00 uur.    Verder programma najaar 2018  Zaterdag 3 november Discussiebijeenkomst Iedereen wordt uitgenodigd om onderwerpen ter sprake te brengen.   Zaterdag 1 december Martien Hermes De juridische metafoor in de Griekse astrologie  In Griekse astrologische teksten wordt vaak juridische terminologie gebruikt. Een van de meer bekende voorbeelden is het taalgebruik rondom wat wij nu 'aspecten' noemen. In de Griekse teksten wordt daar vaak over gesproken als een 'getuigenis', (marturion, epimarturia). Veel astrologische vaktermen blijken tevens juridische termen te zijn (en ook grammaticale trouwens). In zijn lezing zal Martien deze juridische metafoor toelichten en de gevolgen schetsen voor het begrip van ons astrologische jargon.



2  Lezingen Frank Hoogerbeets  In het tweede halfjaar, in februari 2019, zal Frank Hoogerbeets een lezing geven bij de NVWOA over 'specifieke planeetstanden rond de tijd van zwaardere aardbevingen'. Via onderstaande brief kondigt hij hierover ook een lezing aan in Heemstede:  Via dit bericht wil ik u op de hoogte brengen van een lezing die ik geef in December in Heemstede. De lezing gaat over specifieke planeetstanden rond de tijd van zwaardere aardbevingen. In de afgelopen vier jaar heb ik intensief onderzoek gedaan en van daaruit succesvol zwaardere aardbevingen (magnitude 6+) voorspeld.  Mijn onderzoek is echter niet vanuit de traditionele astrologie of enige andere vorm van astrologie. Ik begon met waarneming zonder voorkennis en heb mij daarbij niet beperkt tot geocentrische positities. Om dit mogelijk te maken, heb ik het computerprogramma Solpage geschreven dat posities en samenstanden (conjuncties) berekent vanuit elk centrisch gezichtspunt.  Mijn onderzoek is naar mijn mening een zeer waardevolle aanvulling op de reeds bestaande astrologie en werpt een nieuw licht op de invloed van planeten. Meer informatie kunt u vinden op mijn website https://ditrianum.org.  Informatie over de lezing kunt u vinden op:  https://www.delezing.nl/lezingen/frank-hoogerbeets-planetaire-geometire-en- lichtgolven-als-voorteken-van-zware-aardbevingen  Ik zou graag mijn bevindingen met wetenschappers en astrologen willen delen, want dit onderzoek kan naar mijn mening een brug slaan tussen de twee stromingen. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan beantwoord ik die graag.  met vriendelijke groet, Frank Hoogerbeets Ditrianum   Bibliotheken  Op de komende zaterdagbijeenkomsten blijft een groepje leden zich bezighouden met het herordenen van onze bibliotheek; dit is inmiddels twee keer gebeurd. De laatste jaren zijn er nogal wat ongecatalogiseerde boeken bij gekomen. We proberen nu tot een systeem te komen waar alle boeken op een nieuwe manier worden gecatalogiseerd, zodat het gemakkelijker wordt nieuwe boeken toe te voegen. Dubbele exemplaren halen we eruit en we bedenken er een andere bestemming voor. Ook de tijdschriften worden geordend en toegankelijker gemaakt. We zijn benieuwd hoeveel (kast)ruimte we uiteindelijk tekort zullen komen of over hebben.  Overigens staat ook een aantal (69) boeken van ons in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Deze boeken zijn met het trefwoord NVWOA nog te



3  vinden op de oude website, die echter niet meer ondersteund wordt: https://aleph.library.uu.nl. Onder trefwoord astrologie staan hier meer dan 400 boeken. Ieder jaar wordt deze collectie nog aangevuld.  Op de nieuwe website  https://utrechtuniversity.on.worldcat.org/discovery zijn met behulp van het trefwoord astrology 9.412 resultaten te vinden in Utrecht University Library, 12.582 in Libraries in The Netherlands en 85.990 in Libraries Worldwide. Hier verschijnt met trefwoord NVWOA echter niet meer de NVWOA-lijst.    Kritiek op het artikel van Gillman  Tegen de verwachting en toezegging in heeft de redactie van Correlation toch weer niet onze kritiek op het artikel van Gillman en diens commentaar daarop gepubliceerd. Het is de bedoeling dat een en ander in het volgende nummer wordt geplaatst.  Er zijn twee links vanwaar geïnteresseerden de onderzoeksdata en de programmacode kunnen downloaden: via http://jankampherbeek.nl/research en via http://nvwoa.nl. Op het eerste adres staat alles nu klaar. Het hele pakket aan data en code is echter bijna 10 Mb (en dan is het al gezipt).      Naar ‘Nieuwsbrieven’ op de website: https://www.nvwoa.nl/nb.php     Bijdragen aan de Nieuwsbrief: Wij stellen bijdragen van lezers op prijs. U kunt ze, liefst als platte tekst, sturen naar de redactie. Eventuele illustraties ontvangen we bij voorkeur als aparte bestanden. Uw bijdrage wordt beoordeeld door Fokkelien von Meyenfeldt (webmaster & eindredacteur) en Frank Vernooij (voorzitter).    naar de website  |   abonneren op de nieuwsbrief  | nieuwsbrief opzeggen 


