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Programma  voorjaar 2019 

Plaats van de bijeenkomsten: 

Gebouw Utrechtse Theosofische Vereniging, Kruisstraat 307, 3581 GK  Utrecht 

Een routebeschrijving vindt u op onze website https://www.nvwoa.nl/contact.php  

Tijd: 13:30 – ca. 17 uur. Zaal open vanaf 13 uur. 

 

Zaterdag 2 februari  

Frank Hoogerbeets  

Specifieke planeetstanden rond de tijd van zwaardere aardbevingen.  

Hij gaf in december ook een lezing in Heemstede, waarover hij schrijft: ‘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 posities. Om dit mogelijk te maken, heb ik het computer-

programma 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.’ 

 

Zaterdag 2 maart  

Algemene ledenvergadering 

Daarna presenteert Robert Doolaard zijn onderzoek:   

Neptuniaanse verkenningen deel 2: URANUS.  
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https://www.delezing.nl/lezingen/frank-hoogerbeets-planetaire-geometire-en-lichtgolven-als-voorteken-van-zware-aardbevingen


‘Ik heb de eigenschappen van bekende mensen met een significant geplaatste 

Uranus in de horoscoop onderzocht. Wat blijkt? Het hemelsbrede verschil tussen 

Neptunianen, waarover ik eerder een onderzoek presenteerde (zie website 

NVWOA), en Uraniërs!'  

 

Zaterdag 6 april  

Nog niet ingevuld 

Zaterdag 4 mei  

Zowel datum als invulling zijn nog niet zeker 

 

Let op:  

Zaterdag 12 oktober 2019 

Symposium  in  Zwolle.  

 

Lezing van Vivian  Muller  

Op 6 oktober presenteerde Vivian  Muller een interessant onderzoek over de 

symboliek van Cheiron bij verlies van een dierbare: een eerste verkennend 

empirisch onderzoek naar progressieve standen van Cheiron bij situaties van 

ingrijpend verlies. Zie voor haar rapport:  

http://www.nvwoa.nl/pdfart/vivianmuller/Onderzoek_Cheiron.pdf  

 

Lezing van Sjoerd Visser  
Op 1 december heeft Sjoerd Visser ons uitgebreid en met verve ingeleid in de 

mogelijkheden om voor astrologisch onderzoek van de Roddenfiles gebruik te 

maken, een groot bestand van geboortegegevens van bekende mensen waarbij 

de geboortetijd gekwalificeerd is in graden van betrouwbaarheid. De files blijken 

toegankelijker en geven meer mogelijkheden dan de meesten van ons dachten. 

Zie voor zijn lezing: 

http://www.nvwoa.nl/pdfart/sjoerdvisser/nvwoa_5jan2019.pdf  

 

Ex Oriente Lux 

Op zaterdag 9 maart vindt er een studiemiddag plaats in het Teylers Museum te 

Haarlem, Spaarne 16. Een van de sprekers is prof.dr. Mathieu Ossendrijver, 

verbonden aan de Humboldt universiteit te Berlijn. Hij zal spreken  over “De 

kosmos als mechanisme van Babylonie tot de Grieks-Romeinse wereld’. 

De aanvang van zijn voordracht is om 14.00 uur. 

Al in de oudheid kwamen geleerden op het idee dat de kosmos een mechanisch 

uurwerk is of zich tenminste zo laat beschrijven. Aanleiding daartoe was de 

regelmaat waarmee maan, zon, planeten en sterren zich aan de hemel 

voortbewegen. Rond de eerste eeuw voor Christus werd deze voorstelling ook in 

http://www.nvwoa.nl/pdfart/vivianmuller/Onderzoek_Cheiron.pdf
http://www.nvwoa.nl/pdfart/sjoerdvisser/nvwoa_5jan2019.pdf


de praktijk gebracht in de vorm van astronomische uurwerken, met als 

beroemdste voorbeeld het Antikythera-mechanisme. Dit product van Grieks-

Romeinse mechanica en Babylonische astronomische kennis ontstond niet 

toevallig in een periode waarin astrologie grote populariteit genoot. 

Voor aanmelden en meer info over deze dag: www.exorientelux.nl 

Voor info over het werk van Ossendrijver: googelen op zijn naam. 

 

Uit de Astrofocus dec 2018 nr. 82 

 – De AVN is 17 december 1998 opgericht en vierde onlangs haar 20 jarig 

jubileum. 

 – Er is een nieuwe hoofdredacteur: Frances Aarts astroadvies@hotmail.com  

– Twee artikelen van Dré Aukes. Een waarin hij filmmaker Michael Moore aan 

de hand van zijn horoscoop bespreekt onder de titel ‘Ageren als roeping’ en 

daarnaast een artikel over de horoscopen van enkele (zeer nauwkeurig 

getimede) UFO meldingen. 

 – Dré Aukes is met Frits Bolk en Antoinette van der Kaaij ook schrijver 

van een artikel over meestervervalser Geert Jan Jansen en de beroemde 

schilderijenvervalser Han van Meegeren.  

– Martien Hermes schrijft in zijn gekende stevige en uitdagende stijl, vanuit 

zijn kennis van de klassieke astrologie en haar achtergronden, over de 

maansknopen onder de titel ‘Naar een westerse interpretatie van de 

maansknopen’. Citaat: ‘... De rol van de nodes is in de westerse astrologische 

tradities altijd heel bescheiden geweest. De dominante rol kregen deze punten 

pas in de 20e eeuw met de opkomst van de psychologische en evolutionaire 

astrologie. Lezen we de oude teksten zoals van Vettius Valens (2e eeuw na Chr.) 

dan krijgen we maar heel summiere informatie over de werking van de nodes. 

Hermes gaat in op de theorie achter de maansknopen aan de hand van de 

feitelijke beweging van zon en maan en op wat het verschil in symbolische 

betekenis zou moeten zijn tussen de noord- en zuidknoop. Hij komt daarin tot 

een tegengestelde conclusie dan dewelke in de ‘evolutionaire astrologie’ en 

eerdere oosterse interpretaties ervan geponeerd werd. 

 

Uit de Astrological Journal nov / dec 2017  

– een zeer uitgebreid artikel over de inmiddels overleden Zwitserse 

psycholoog-astrologen Bruno en Louise Huber die een eigen methode 

ontwikkelden en een eigen instituut stichtten, een synthese van astrologie, 

psychologie en spirituele ontwikkeling. Zij werkten nauw samen met Roberto 

Assaglioli ( grondlegger van de ‘psychosynthese’, een synthese van psychologie 

en spirituele ontwikkeling) die zelf ook bekend was met het werk van Dane 

Rudhyar en Alice Bailey. 
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–  is voor astrologie een fysische oorzakelijk (of ermee samengaand) 

patroon te vinden? Een uitgebreide beschouwing van Tony Waterfall, de 

schrijver van CPI-theory’. Twee citaten: ‘The auroral oval is a key mechanism 

that allows a planet to electromagnetically interact with interplanetary space and 

another planet in our solar system. Within auroral ovals, the ionosphere occupies 

a large space that facilitates the exchange of electron encounters.... CPI Theory 

delivers a solar system full of electromagnetic planets and interacting 

interplanetary electromagnetic fields and waves. It embraces the solar system 

and contemplates the vast inner workings of the heliosphere that holds the 

Kuiper Belt and the Oort Cloud, 

 – een beschouwing van Alejo Lopez onder de titel ‘The importance of 

astrology’, waarin hij refereert aan onder meer Dane Rudhyar, Geoffrey 

Cornelius en Dennis Elwell, die zoeken naar het  ontrafelen van een andere 

zeggingskracht van de astrologie dan die in de huidige wetenschapsaanpak zou 

kunnen worden gevonden. Enkele citaten: ‘Astrologie helpt ons ons leven in te 

bedden in grotere cycli...Astrologie is een taal, die we moeten zien te 

begrijpen...het opent een dialoog met ‘boven’ met betrekking tot onze 

bestemming...de waarde van een horoscoopinterpretatie hangt af van of het er 

toe doet voor ons’. Allemaal uitspraken die afstand nemen van de 

maatschappelijke / wetenschappelijke wereld van objectiviteit, productiviteit en 

efficiëntie, die gedijt door een scheiding te creëren tussen object en subject, en 

waarbij  de potentiele betekenis (voor de mens als subject) voorop staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 sturen naar: redactie@nvwoa.nl  

 
  

naar de website  |  abonneren op de nieuwsbrief  |  nieuwsbrief opzeggen 

https://www.nvwoa.nl/nb.php
mailto:redactie@nvwoa.nl
https://www.nvwoa.nl/
mailto:webmaster@nvwoa.nl
mailto:webmaster@nvwoa.nl

