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Bijeenkomsten 

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 5 oktober 
Discussiebijeenkomst vooruitlopend op het symposium

(Let op: ) Zaterdag 12 oktober
Symposium in Zwolle. 
In deze nieuwsbrief herhalen we de meeste informatie over het 
symposium, zie pagina 3 en verder.

Zaterdag 2 november

Henry Kampherbeek over buiten-tekenaspecten.

Buiten-tekenaspecten zijn aspecten die over tekengrenzen gaan. 
Bijvoorbeeld een conjunctie waarbij één planeet aan het einde van een 
teken staat en de andere planeet aan het begin van het volgende teken.
Veel astrologen negeren buiten-tekenaspecten terwijl andere astrologen 
deze aspecten wel meetellen maar een kleinere orb nemen.
Wat moet je nu doen? Negeren of ze als zwakker beschouwen? Net zo 
behandelen als andere aspecten of ze op een alternatieve manier duiden?
Het blijkt dat de kijk op astrologie die men heeft heel bepalend is voor het
gebruik van aspecten, het gebruik van mineure aspecten en het gebruik 
van buiten-tekenaspecten.
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Buiten-tekenaspecten zijn niet heel zeldzaam. Afhankelijk van de orbs die 
je hanteert, is al gauw zo’n 10% van de aspecten buiten teken. Het is dus 
wel de moeite waard hier onderzoek naar te doen.
Ik heb onderzoek naar buiten-tekenaspecten gedaan en ben wat 
specifieke eigenschappen van deze aspecten tegengekomen.
Over de aanpak, de resultaten van het onderzoek en over vragen die nog 
open staan wil ik het in deze lezing hebben.

Zaterdag 7 december

Nog in te vullen
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Zaterdag 12 oktober 2019 in Zwolle

Symposium 3: Astrologie en wetenschap 

In 2019 treedt de NVWOA voor de derde keer naar buiten met een 
symposium Astrologie en Wetenschap, en wel op zaterdag 12 oktober 
2019. Het symposium is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in 
astrologie en/of in wetenschap. Deelnemers hoeven geen astroloog of 
wetenschapper te zijn om de dag te kunnen volgen.

Programma

10.00-10.45 Inloop, ontvangst met koffie / thee

10.45-10.50 Opening 
door Frank Vernooij, voorzitter van de NVWOA

10.50-11.35 Neptuniaanse verkenningen: Uraniërs en 
Neptunianen  
door Robert D. Doolaard

11.40-12.30 Sturen planeten een 10-jarige zonnecyclus ?  
door Kees Jansen

12.30-13.15 Lunch

13.15-14.15 Astrologie en praktijk in het antieke Rome. Deels 
lezing, deels workshop (pen en papier zijn hierbij 
raadzaam)
door Rob van Gent

14.15-14.30 Theepauze

14.30-15.15 Wat doe je met de keizersnee? 
Over kwalitatief onderzoek en het geboortemoment door

 Fokkelien von Meyenfeldt

15.15-15.30 Theepauze

15.30-16.15 Reïncarnatie & astrologie. 
Een historische schets door Albert Bredenhoff

16.15-17.15 Borrel
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Na iedere bijdrage is er ca. 15 minuten gelegenheid tot discussie; die tijd 
is inbegrepen in de spreektijd zoals deze in het programma vermeld staat.

De sprekers en hun onderwerp

In de vorige Nieuwsbrief vindt u een uitvoerige beschrijving van de 
verschillende sprekers en hun onderwerp, zie ook de speciale website: 
https://www.nvwoa.nl/symposia/sym2019/19sprekers.php 

Waar & wanneer?

Plaats: Logegebouw, Bloemendalstraat 11, 8011 PJ ZWOLLE
Tijd:  zaterdag 12 oktober 10:45 - ca. 16:15 uur 

(aansluitend borrel, sluiting 17:15 uur) 
Zaal open vanaf 10:00 uur

Vanaf station Zwolle is het 11 minuten lopen naar het Logegebouw. Op de
website van de NVWOA vindt u een routebeschrijving en informatie over 
parkeren: https://www.nvwoa.nl/symposia/sym2019/19inschrijven.php 
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Aanmelden & inschrijven

U kunt zich inschrijven voor dit congres door:

• een mail te sturen naar bestuur@nvwoa.nl

• € 25,00 te storten op rekening nr. NL31INGB 0004312858 t.n.v. de 
NVWOA te Utrecht;
NVWOA-leden betalen € 15,00

• onder vermelding van A&W 2019.

De lunch is bij de prijs inbegrepen. Zodra uw betaling is ontvangen, wordt 
u op de deelnemerslijst geplaatst.
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Voorspellingen 

Uit wetenschappelijk oogpunt is het zeer interessant om gedocumenteerde
voorspellingen te verzamelen – niet alleen op het niveau van de wereld, 
het kan ook kleinschaliger. Deze voorspellingen moeten concreet zijn en 
betrekking hebben op een specifieke periode, zodat ze geverifieerd 
kunnen worden en (behoorlijk) overtuigend zijn voor een open-minded 
lezer. (Op het gebied van persoonlijke astrologische consultatie zitten er 
natuurlijk complexe ethische kanten aan, dus het zal niet altijd mogelijk 
zijn dergelijke voorspellingen openbaar te maken.) 
Wie voorbeelden van dit soort voorspellingen heeft: ze zijn zeer welkom 
bij redactie@nvwoa.nl.

Menno Noordervliet, de huidige voorzitter van de AVN, heeft de laatste 
tijd een aantal uitspraken gedaan over het wedervaren van Trump, onder 
meer in Astrofocus. De volgende uitspraken werden gedaan in een 
astrologische werkgroep en enkele maanden geleden genotuleerd. Ik 
citeer er hier twee.
– In de periode mei/juni 2019, waarin Trump’s secundaire Maan exact 
conjunct Mars staat, zal Trump behoorlijk oorlogszuchtig te werk gaan. In 
deze periode kwam (vooral verbaal) de relatie met Iran op scherp te 
staan, met een dreiging van oorlog, en was sprake van concrete 
aanscherping van de handelsoorlog met China en Mexico.
– Een tweede voorspelling had betrekking op de huidige periode 
september/oktober 2019. ‘Trump’s progressieve nieuwe Maan vindt 
dan plaats en staat ingaand vierkant zijn zwarte Maan. Dan gaat iemand 
meestal een wissel verzetten en moet hij oude zaken afronden. Trump 
moet dan belangrijke beslissingen nemen over zijn leven en zijn 
presidentschap. Het wordt hem heet onder de voeten: óf hij stapt zelf op 
naar aanleiding van een impeachment proces, óf hij moet uit een totaal 
ander vaatje gaan tappen. Maar kan hij dat, is de vraag? Ik denk van niet.
Het zou verstandig zijn als hij kiest voor zijn eigen bedrijf en familie’.

Graden van Janduz 
Menno Noordervliet publiceerde ook een boek over ‘de zeggingskracht van
de graden van Janduz’ met een aantal casussen. Hij heeft de vereniging 
een exemplaar geschonken.
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Uit: The Astrological Journal 
November/December 2018 
(samenstelling Frank Vernooij)

De astrologiedocumentaire ‘Changing of the Gods: Planetary and 
Human Revolutions’ van Kenny Ausubel en Louie Schwartzberg,is in 2019 
gepland. Hij wordt gesproken door John Cleese op basis van werk van 
Richard Tarnas, De twee zijn bevriend.

De website www.sevenstarsastrology.com geeft links naar Engelse 
vertalingen van Vettius Valens, Claudius Ptolemaeus, Firmicus Maternus, 
Serapio van Alexandria en anderen. Veel Hellenistisch en Perzisch 
werk is de laatste 20 jaar vertaald in het Engels.

Een aantal artikelen over horoscopen van beroemdheden uit de 
klassieke muziekwereld: Monteverdi, Henry Mancini en Luciano 
Pavarotti (nadruk op quintiel patronen), Debussy en Ravel.

Een poging tot duiding van Sedna door Alan Clay: ‘the possible dwarf 
planet Sedna (8 billion miles away) whose orbital period is so long that the
whole of recorded human history has taken place in the last Sedna six 
months. He contends that Sedna’s astrological themes include 
transcendence and spiritual growth. 

‘Saturnale oorlogen’, oorlogen gekoppeld aan ‘the Saturn ingress 
linked to Mars’ (het binnenkomen van Saturnus in een nieuw teken met 
tegelijk een hard aspect – 90 of 180 graden – op Mars) door Joao 
Medeiros. In een eerder nummer onderzocht hij de correlatie tussen de 
‘combust Saturn ingress’ (het binnenkomen in een nieuw teken met 
tegelijk een conjunctie met de Zon) en mundane gebeurtenissen (zie 
vorige nieuwsbrief). Hij telt 7 ‘ingresses’ van Saturnus waaronder 24 08 
14, 15 03 29 en 06 07 39, en de laatste twee met een hard aspect op 
Mars, resp. oppositie en vierkant met een orb van minder dan 4 graden. 
Zijn conclusie: ‘It is highly significant that the only ingresses of Saturn 
with a hard aspect to Mars in signs of natural tension (square and 
opposition) within the period of the 20th century coincided with the exact 
years of commencement of both World Wars and the Great Depression. 
From a statistical point of view, this correlation is outstanding. Regarding 
the next l00 years, if we discard ingresses of Saturn with dissociate and 
large squares, like the one in year 2039, we have the following central 
candidates with similar configurations: 2055, 2073 and 2091. Among 
these, the most difficult is the year 2055, in my opinion...’
(Commentaar FV: Ik vond deze resultaten eenduidiger dan met de Zon. 
Als hij het woord ‘significant’ gebruikt is dat echt niet een statistische 
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significantie – daar is veel meer voor nodig – en zijn voorspelling uit 
2055: sommigen onder ons zullen hem niet meer kunnen verifiëren. 
Terecht zegt hij: ‘More research is needed and particularly that focused on
other periods of history’). 

Uranus in Stier: een beschouwing van Lynn Bell in het kader van de 
Carter Memorial Lecture. Zij gaat uitgebreid in op de Griekse 
mythologie van Uranus, de Minotaurus, de Stier, Jupiter die Europa 
ontvoert in de vorm van een stier. ‘Of all the myths astrologers use, the 
primordial story of Uranus (the Greek word for sky) speaks to us of 
unfulfilled desire’. Uranus in Stier vanuit deze symboliek is een verband,
verbintenis tussen hemel en aarde. Citaat: ‘Uranus at its most extreme
breaks down rules, seeks freedom for our desire: why not take what you 
want, wherever and whenever you want it? Why not keep it for yourself? 
Why share with others? On a collective level, these kinds of unbounded 
territorial grabs Uranus in Taurus, most notably during the last cycle, from
1934 to 1944. When desire is increased beyond measure it gives birth to 
something monstruous’. En ‘The Taurean pleasure principle has become 
ravenous materialism, and it has begun to affect the planet we live on... 
In one cycle Uranus builds, while in the next it may destroy. Uranus also 
pushes us to find a way out’. 
(Commentaar FV: het lijkt moeilijk te ontkennen dat de aandacht voor de 
aarde nu breed aan het doorbreken is, dat de veranderingen op de aarde 
zelf ook aan het doorbreken zijn en dat het steeds meer gelinkt wordt aan
‘we zullen onze ‘desires, increased beyond measure’, moeten leren 
beheersen en in evenwicht brengen in dit grotere geheel).

naar begin van deze Nieuwsbrief | naar Nieuwsbrieven op de website 

 
 

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
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