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Bijeenkomsten  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 maart  

Algemene ledenvergadering 

Daarna presenteert Robert Doolaard zijn onderzoek:   

Neptuniaanse verkenningen deel 2: URANUS.  

‘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  

Zus Luyckx over Davison horoscopen. 

 

Zaterdag 4 mei  

Discussiebijeenkomst waarin Fokkelien von Meyenfeldt  ingaat op haar 

onderzoek op Facebook. 

 

Let op:  

Zaterdag 12 oktober 2019 

Symposium  in  Zwolle.  

 

 

 

https://www.nvwoa.nl/contact.php


Lezing Frank Hoogerbeets op 2 februari 

In zijn lezing bracht Frank Hoogerbeets zijn visie en bevindingen met betrekking 

tot planetaire standen bij aardbevingen naar voren. Hij heeft baanbrekende 

nieuwe inzichten ontwikkeld, m.n. zijn constatering dat bij zwaardere 

aardbevingen vaak drie planeten in de ruimte op een rechte lijn liggen. Zo’n 

constellatie kan z.i., ook al de maakt de aarde daarvan geen deel uit, via 

elektromagnetische krachten als trigger werken om aardbevingen te 

luxeren,  aangrijpend op de spanningen die er in de aardkorst reeds aanwezig 

zijn. Sommige hemellichamen lijken hierbij een grotere rol te spelen, met name 

Mercurius, Mars en de Maan.  

Zijn achtergrond is een gepassioneerde belangstelling voor de geometrie, met 

zijn bijzondere inherente wiskundige verbanden, die ook van oudsher in verband 

zijn gebracht met metafysische denkbeelden, zoals onder meer bij Plato en 

Pythagoras.  

Proof of the pudding is the eating: op basis van zijn ideeën heeft hij 

verwachtingen uitgesproken voor aardbevingen die er aan zouden komen, en 

daarbij wereldwijd aandacht getrokken met een aantal verrassend juiste 

uitkomsten.  

Uitgebreide informatie is te vinden: 

op zijn website https://www.ditrianum.org/    

https://www.nvwoa.nl/pdfart/fho.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=NnhhcPGvJNQ  

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2922447/zware-aardbeving-met-kerst  

https://www.delezing.nl/lezingen/frank-hoogerbeets-planetaire-geometrie-en-

lichtgolven-als-voorteken-van-zware-aardbevingen   

 

Uit de astrological journal maart/april 19 

Faye Black doet een poging de symbolische betekenis van Ceres te 

duiden. 

Gun Hanson empirisch statistisch onderzoek bij Zweedse boeren, 

geboren tussen 1900-1925. Het volgende onderzoek in een serie van haar, 

allemaal geplaatst in de A.J. Dit onderzoek ontsprong aan haar nieuwsgierigheid 

of bij deze groep het teken Stier prominent zou zijn – je zou dat als een 

hypothese kunnen beschouwen. Ze selecteerde de boeren uit Zweedse 

overlijdensregisters (zonder geboortetijd)  waarbij ze er 40 per jaar nam. Een 

controlegroep bestond uit 1000 random overlijdens uit de totale groep, uit 
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dezelfde jaren als de onderzochte groep. De groep boeren heeft ze ook in 

opeenvolgende 5-jaars periodes verdeeld, waardoor te zien was of in elke 

subgroep overeenkomende  afwijkende resultaten voorkwamen. Ze onderzocht 

tekenposities van Zon, Mercurius, Venus, Mars en daarnaast majeure aspecten 

(uitgezonderd het sextiel) van deze vier factoren met elkaar, en tevens met 

Jupiter tot en met Pluto, met een orb van 9 graden. Resultaat: ze vond 6 

significante verschillen met de controlegroep. Daarbij was Venus in Stier het 

meest uitspringend: p: .001. Daarnaast: Zon driehoek Uranus, Mercurius in Ram, 

Mercurius oppositie Jupiter en Venus vierkant Mars. De frequentie van deze was 

significant hoger dan in de controlegroep. Alleen bij Mars driehoek Neptunus was 

de frequentie significant lager. Over de 5 jaars periodes bleken de afwijkingen 

behoorlijk consistent terug te keren. 

Zoals al eerder als commentaar gegeven bij haar onderzoeken: het is moeilijk op 

grond van het door haar beschrevene te beoordelen of het methodologisch 

betrouwbaar genoeg is. Het is grotendeels een exploratief onderzoek en het zou 

pas bij betrouwbare replicatie zeggingskracht krijgen.  

 

Oscar Hofman Precessie en de illusie van ‘dawning of the age of 

Aquarius’. In dit artikel brengt hij een aantal zaken te berde die hij ook in zijn 

lezing vorig jaar bij ons heeft verteld. Hij gaat in op het verschijnsel ‘precessie’ 

en relateert dat aan het metafysische model uit de oudheid van de kosmische 

sferen, een model dat z.i. ook de rol van de vaste sterren haar juiste 

symbolische positie geeft in de astrologie. Precessie definieert hij als de hele 

langzame verschuiving, 1 graad in de 72 jaar, van het vernal equinox punt, 0 

graden Ram in de tropische zodiac, tegen de achtergrond van de vaste sterren. 

De eerste 7 sferen zijn Zon en Maan en de planeten tot en met Saturnus, de 

achtste is die van de vaste sterren maar ook die van de transsaturnalen. De 

negende sfeer, het chrystalinum, is die van de onbeweeglijke, ‘gekristalliseerde’, 

zodiac. Citaat: ‘the divine cosmic blueprint which will always, till the end of time, 

remain in place’. De 10e sfeer is dan de ‘woonplaats van God’. ‘De 8e sfeer is 

zichtbaar voor het oog, de 9e niet en dat illustreert dat de tekens van de zodiac 

en de constellaties die we kunnen zien van een totaal andere aard zijn. De 

constellatie van Ram is niet het teken Ram’. Ze corresponderen maar zijn niet 

identiek. Hofman veegt de vloer aan met het idee dat we kunnen waarnemen dat 

we nu het Aquariustijdperk ingaan. De constellaties van de sterrenbeelden zijn 

volkomen ongelijk – Vissen en Schorpioen bij voorbeeld heel erg groot – in 

grootte aan de hemel, overlappen elkaar en hebben geen duidelijke begrenzing. 

Men heeft als overgangsmomenten jaartallen genoemd die varieerden van 1762 

tot 3042. Jung meende bij voorbeeld dat we nog midden in het Vissentijdperk 

zaten.  Hofman gaat in op pogingen om het probleem van het identificeren van 

overgangen tussen sterrenbeelden / constellaties aan de hemel op te lossen, 

onder meer éen visie van Jung hierop, vertolkt door Robert Hand, maar vindt ze 

ontoereikend. Daarna gaat hij in op de symbolische interpretatie van Vissen 

waarbij hij ook hier de visie van Jung sterk bekritiseert, van wie hij zegt 

dat zijn interpretatie te maken heeft met een afkeer van centrale ideeën van het 

christendom. Citaat: 'always a good idea to read Jung critically because there is 



a clear tendency in his writings to give symbols somewhat ‘creative' meanings in 

order to make them his own particular ideas’. Samenvattend is zijn visie: er 

bestaan geen tijdperken gekoppeld aan de tekens, noch een Vissen, noch een 

Aquariustijdperk. Periodes worden vooral gemarkeerd door de Jupiter-Saturnus 

cyclus. Dat de conjuncties in deze cyclus vanaf nu een tijd lang in luchttekens 

plaatsvinden correspondeert met de ‘overweldigende lucht-processen' die we 

nu zien: massale verplaatsingen van mensen, en de enorme versnelling in 

informatietoepassingen. Lucht staat voor beweging, kennis, verbinding maken en 

communiceren. Geen Aquarius tijdperk’. Nog een citaat over precessie: ‘At the 

most profound level, the precession is a symbolic expression of the ‘law of non-

repetition’, explained by Sufi-master and mystic, Ibn al-Arabi (vertaald door 

Titus Burckhardt). Nothing ever exactly repeats itself because the divine 

creativity is infinite and inexhaustible; so the astrological model can never 

become a closed system. Even if after a very long time a certain constellation of 

planets finds itself in a certain cosmic space again, the stars will be in totally 

different spots because of the precession, creating a new unique moment’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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