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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 7 december
Discussiebijeenkomst.
Het programma voor het eerste deel van 2020 publiceren we in de
volgende nieuwsbrief.

De lezing van Henry Kampherbeek over
‘aspecten buiten teken’ op 2 november j.l.
Op de website https://www.nvwoa.nl/pdfart/20191102HKbuiten-tekenaspecten.pdf vindt u een verslag door Fokkelien von Meyenfeldt met daarin ook
de power-point plaatjes die de lezing vergezelden.
Zijn interesse om dit nader te onderzoeken is ontstaan toen hij bij zijn eigen
horoscoop constateerde dat hij er daar meer dan gemiddeld van had. Om zijn,
exploratieve, onderzoek zoveel mogelijk te objectiveren is hij op de eerste
plaats gaan kijken naar de mogelijke werking en betekenis van 'buiten-teken'
aspecten bij zeer bekende personen.
Onderzoekspopulatie: Hij heeft over langere tijd enkele honderden horoscopen
van bekende mensen die hij vond in diverse literatuur, de database van Solar Fire
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en op Astro.com, bekeken en heeft met name de sextielen, vierkanten,
driehoeken en opposities bestudeerd die hij daarin aantrof. Daarbij is er naar
gestreefd verschillende soorten beroemdheden te vinden (misdaad, religie,
politiek, kunst etc.) waarbij hij voldoende van de persoon meent te weten om de
resultaten te kunnen beoordelen. Voor objectivering heeft hij bij de duiding van
de aspecten gebruik gemaakt van een vooraf bepaalde bron: namelijk de
duidingen van Karen Hamaker in haar 'Analyse van aspecten'. De teksten in de
duidingen hierna zijn aan dit werk ontleend.
Hij illustreert dit aan de hand van een aantal voorbeelden. Charles Manson,
Baruch Spinoza, paus Pius IX, Sigmund Freud, Heinrich Himmler en Barack
Obama.
Charles Manson heeft een buiten teken vierkant tussen de Maan en Uranus. Dat
uit zich in provocatie, dwang. Zelf de boel op stelten zetten om leven in de
brouwerij te brengen. Hij liet zijn volgelingen moorden plegen met het doel een
rassenoorlog op te starten.
Trekt ook minder stabiele volgelingen aan.
Bij paus Pius IX zien we een buiten teken Venus-Neptunus oppositie. Dit aspect
wordt ook wel het "god-zoek" aspect genoemd, het streven naar een ideale
wereld. Het was deze paus die het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid
invoerde en het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria.
Het Uranus-Saturnus sextiel buiten teken bij Spinoza geeft vrijheidsdrang en een
democratische instelling. Gelijkmoedigheid en voorzichtigheid (dat was een
motto van Spinoza).
Zijn conclusies: een 'buiten teken' aspect lijkt te werken als een gewoon
aspect, dus alsof het binnen teken was, maar het lijkt ook alsof het aspect een
meer dan ‘gewone’ uitwerking krijgt, en hetzij benadrukt hetzij weggedrukt
wordt zó dat het op een eigenaardige en opvallende manier uitgedrukt wordt. De
orb blijkt soms behoorlijk ruim.
Bij Freud zijn 3 buiten teken aspecten op Mars gevonden met orbs van 5 graden
50 minuten (een vierkant tussen Mars en Saturnus), 5 graden 35 minuten (een
driehoek tussen Mars en Mercurius) en 3 graden 48 minuten (oppositie Mars
Jupiter).
Ook in de horoscoop van Charles Manson werden 3 buiten teken aspecten
gevonden en hier was de orb in alle drie gevallen groter dan 4 graden.
Hij is voornemens nog vervolgonderzoek doen naar mineure aspecten zoals
quintielen en halfvierkanten.
Uit de discussie kwam onder meer naar voren:
•

Nader kijken naar ‘het in progressie exact worden’ van buiten teken
aspecten.
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•

Harmonics van buiten teken aspecten.

•

Het gaat nog al eens om graden op het eind of aan het begin van een
teken die in sommige astrologische tradities van zichzelf al als bijzonder
en/of sterker worden beschouwd. Dit geldt overigens vaak niet voor
mineure aspecten.

•

Zou er een hogere frequentie zijn van buiten teken aspecten bij bekende
personen, zou het een aanduiding kunnen zijn voor 'bekend worden'?

Frank Vernooij

In memoriam – een van de grote namen uit
de astrologie, André Barbault, is overleden
André Barbault, un homme éclairé. In het jaar 1962, ik was toen 20 jaar, begon
ik me te interesseren in astrologie. Vooral in de mundane astrologie en de
invloed van Uranus, Neptunus en Pluto op de geschiedenis. Daar was echter heel
weinig over te vinden. Maar dat veranderde in 1963. In dat jaar kreeg ik een in
het Nederlands vertaald artikel onder ogen van André Barbault, getiteld “Wat
wacht ons nog in de komende jaren?” Het was slechts 14 pagina's groot maar
bevatte veel interessante sociaalpolitieke en culturele notities aan de hand van
de 10 cycli van de vijf buitenplaneten Jupiter tot en met Pluto in de periode van
de UR-0-NE van 1821 tot de volgende UR-0-NE van 1992, dus een periode van
ruim 170 jaar! De eindconclusie was als volgt: “Tussen 1965 (PL-0-UR) en 1992
(UR-0-NE) vallen de bewogen jaren waarin een nieuwe lente voor de oude wereld
wordt voorbereid.”
Achteraf kunnen we stellen dat hij 57 jaar geleden een buitengewoon inzicht had
in de dynamiek van planetaire cycli, in het bijzonder die van de nieuw ontdekte
planeten UR, NE en PL. Het gaf mij het idee dat de hele wereldgeschiedenis
verklaard kon worden aan de hand van deze 3 cycli. Vanaf die tijd besloot ik de
cycli van de langzame planeten te blijven volgen. We waren toen nog maar twee
jaar verwijderd van de PL-UR conjunctie van 1965. De vorige, die van rond 1850,
viel samen met het revolutiejaar 1848, dus verwachte ik turbulente tijden. Weer
pleit het voor het inzicht van Barbault dat hij geen wereldoorlog aankondigde
waar men in die tijd nogal angstig voor was. Die periode zou bekend worden als
de culturele revolutie van de jaren 60. Na het einde van de Tweede wereldoorlog
werden de vooroorlogse gezagsverhoudingen weer hersteld. Pas midden jaren
‘60 kwam daar een einde aan, door zelfbevrijding, door emancipatie van alles en
iedereen die zich geroepen voelde, zoals Barbault ongeveer had voorzien.
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40 jaar later, in 2005, besloot ik André Barbault op te zoeken in Parijs, om hem
persoonlijk te bedanken voor zijn inzichten die mij als jonge man hebben
geïnspireerd. Het was een buitengewone warme ontmoeting. Geen wonder, want
we hebben beide de Zon in Weegschaal, en beide met aspecten naar Uranus,
Neptunus en Pluto. Dat geeft een onzichtbare band. Hij mag dan zijn gaan
'hemelen' , maar in zijn werk leeft hij voort.
Robert Doolaard

Jaap Venker
schonk ons een exemplaar van zijn boek ‘Astrowatch’ met een signering:
‘aan zijn vrienden van de NVWOA’.

Enigma, een nieuw onderzoeksprogramma
Jan Kampherbeek hoopt begin 2020 van zijn ‘Enigma’ onderzoeksprogramma een
werkzame basis-versie te hebben. Deze eerste versie ondersteunt een volledige
radix-berekening en biedt de mogelijkheid te werken met configuraties. Je kunt
dan eenvoudig switchen tussen verschillende benaderingen, zoals
huizensystemen, zodiak, orbs, geocentrisch/heliocentrisch enz. In de
daaropvolgende versie zal het programma meerdere vormen van progressies uit
kunnen voeren. Dit vooral om een herhalingsonderzoek door Vivian Muller te
ondersteunen.

Bibliotheek
Begin 2020 zal via de website een database beschikbaar komen met de
bibliotheek van de NVWOA. Je kunt dan zoeken op schrijver of titel. In eerste
instantie publiceren we de (meeste) boeken en al snel voegen we de tijdschriften
toe.

De geo-helio werkgroep
Het initiatief van Paula Schreurs is vanuit de vorige vergadering door
verschillende anderen heel actief opgepakt.
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Paula’s invalshoek: ‘Het valt mij al een aantal jaren op dat het maar in een enkel
geval lukt om een astrologische samenhang met de feitelijke gebeurtenissen aan
te tonen. In de meeste gevallen lukt het echter niet om de vinger erachter te
krijgen, terwijl het gekozen onderzoeksmateriaal er m.i. eigenlijk wel aanleiding
toe zou moeten geven.
Het viel mij toen in dat we in de astrologie onze waarnemingen doen in een
geocentrisch denkmodel, terwijl wij een bewijs trachten te leveren, c.q. ons
verstaanbaar trachten te maken, in een heliocentrisch denkmodel.
Met de komst van het heliocentrisch wereldbeeld (Copernicus 1543) is er een
wetenschappelijke ommekeer ingeluid die voerde tot onze huidige
wetenschappelijke manier van denken. Op grond hiervan kon een model voor
onderzoek worden ontwikkeld dat, door toetsing aan grote aantallen (1) en
herhaalbaarheid door andere onderzoekers (2) een maatstaf voor objectiviteit is
geworden en dat ons zeer waardevolle informatie over samenhangen in de
natuur en de daaronder liggende wetten heeft opgeleverd. Vanuit dit
Heliocentrisch wereldbeeld en de hierin verworven objectiviteit is de astrologie
categorisch naar het rijk der fabelen verwezen. Historisch wordt ongeveer 1680
als het jaar gezien waarin de betekenis van astrologie in snel tempo bijna geheel
verdween.
In het wetenschappelijk onderzoek wordt bovendien verstoring door andere
factoren vermeden door de elementen van onderzoek te isoleren (3) uit hun
samenhangende context.
Al met al heeft het heliocentrisch wereldbeeld geleid tot een vorm van
objectiviteit die met de punten 1,2 en 3 gekenmerkt wordt door kwantiteit.
De vraag die nu bij mij voorligt is: “Is het geocentrisch mens- en wereldbeeld
inderdaad volledig archaïsch, of is er binnen de astronomische feitelijkheid zoals
wij die nu rationeel kennen toch een aanknopingspunt voor die geocentrische
visie te vinden?” Nu meen ik dat de Maan hiervoor kan staan...’ (dit heeft ze
verder uitgewerkt).
Op grond van de inbreng van anderen die daarop gevolgd is komen vooralsnog
de volgende thema’s en invalshoeken bovendrijven: bestuderen van historische
bronnen, vergelijken van geocentrische en heliocentrische horoscopen (nadenken
wat bij het laatste komt kijken), nader stilstaan bij de mogelijke astrologische
betekenis van de Maan in dit verband.
De werkgroep bestaat uit een klein kerngroepje dat de grotere lijn blijft
vasthouden en eventueel daarvoor ook eigen besprekingen zal beleggen. Gezien
het brede veld waarover dit vraagstuk zich blijkt uit te strekken, waaronder de
geschiedenis, het kwalitatieve verschil tussen een geocentrische en een
heliocentrische horoscoop, en de techniek van het maken van een heliocentrische
horoscoop, komen er misschien ook subgroepjes te voorschijn. Enkele
belangstellenden zullen op afstand participeren.
In de bijeenkomst in december staat de voortgang ook op het programma.
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Verslag Kepler Day
In samenwerking met de Astrological Association organiseerde het Sophia
Centre, de faculteit Cultural Astronomy and Astrology van de University of Wales
Trinity Saint David, op zijn Londense campus op 23 november een Kepler Day.
Het motto was A Day of Research into Astrology. Ruim 30 deelnemers luisterden
naar presentaties van 9 sprekers. Nick Campion gaf in zijn inleiding aan dat dit
initiatief al plaats vindt sinds 1979 en destijds geïnspireerd is door Hans Eysenck.

Overzicht van de zaal

Karine Dilanian uit Rusland sprak over Johannes Kepler and his research in
astrology. Kepler heeft ruim 800 horoscoopfiguren nagelaten. Catharina de
Grote kocht deze manuscripten destijds aan en ze zijn nog steeds beschikbaar in
Russische archieven. Dilanian beschreef het Kepler Project dat zich richt op dit
materiaal. Ze onderscheidt drie stappen: 1. het bestuderen van het materiaal, 2.
het publiceren en stap 3, een analyse van de door Kepler gebruikte technieken.
Kepler wilde enerzijds reageren op de anti-astrologische kritiek van Pico della
Mirandola, anderzijds wilde hij een antwoord geven op de bevindingen van
Copernicus (heliocentrisme) . In zijn Concerning the more certain fundamentals
of astrology (1601) gaat hij daar op in. Kepler gaat uit van causaliteit. Duidelijk
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is dat hij vooral met Zon, Maan en planeten werkt en minder, of geen, aandacht
besteedt aan tekens en huizen.

Met organisatoren Frances Clynes (geheel links) en Nick Campion (staand).
Foto: Kees Jansen

Nick Campion behandelde het thema Researching mundane astrology. Hij
ziet mundane astrologie als een onderdeel van geschiedschrijving. Campion
vergeleek de benadering van Jean Bodin, Johannes Kepler, Charles Carter, Dane
Rudhyar en André Barbault. Kepler ging uit van wat zichtbaar is, daarom
gebruikte hij geen zodiak in zijn duiding. Rudhyar gaf aan dat uitspraken moeilijk
zijn omdat je niet weet op welk niveau een gebeurtenis zich afspeelt. Bodin keek
naar de conjuncties tussen Jupiter en Saturnus en Barbault betrok daar ook de
onzichtbare planeten bij. Als voorbeeld noemde Campion de conjunctie Saturnus/
Neptunus die voorkwam in 1917 (Russische revolutie), 1953 (Dood van Stalin)
en 1989 (Val van de Berlijnse muur). De benaderingen van Bodin, Kepler en
Barbault komen volgens Campion overeen.
Carter ging daarentegen vooral uit van nationale horoscopen.
Campion benadrukte dat we duidelijke bronnen van historische data nodig
hebben en dat we altijd onze bronnen moeten noemen.

Faye Blake-Cossar uit Nederland koos als onderwerp Using Qualitative
Narrative Research to investigate mid-life crisis. Zij vroeg zich af waarom
we onderzoek willen doen. Om iets te bewijzen? Om een probleem op te lossen?
Om iets te verbeteren? Om professioneel over te komen en beter geaccepteerd
te worden? Om patronen te herkennen? Of om iets te leren?
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Blake-Cossar refereerde aan Bernadette Brady die stelt dat we niet moeten
proberen ons te rechtvaardigen voor de wetenschap. Er zijn geen astromethodologieën maar Dennis Elwell stelt wel dat de taal van de astrologie
belangrijk is. Dit vertaalde zich in een onderzoek naar de periode waarin mensen
45 jaar zijn. Op basis van het Leeftijdspunt van Bruno en Louise Huber kom je
dan halverwege het achtste huis, analoog aan het teken Schorpioen. BlakeCossar heeft dit gegeven gebruikt in een onderzoek naar ervaringen van mensen
in hun 45e levensjaar. Ze verzamelde beschrijvingen door deze mensen van hun
ervaringen in dat jaar. Daarin zocht ze naar holons (een term van Arthur
Koestler die samenhangende betekenissen aangeeft) voor de dierenriemtekens.
De score voor Schorpioen bleek overweldigend; ik geef hier alle scores op
volgorde van frequentie: Schorpioen 47, Vissen 20, Ram 16, Waterman 16,
Steenbok 14, Weegschaal 9, Stier 7, Leeuw 7, Boogschutter 4, Tweelingen 2,
Kreeft 1, Maagd 0.

Frances Clynes deed onderzoek naar Astrology in the Online World. Ze
beschreef bevindingen uit haar promotieonderzoek uit 2016. Een belangrijke
conclusie was dat Internet een uitdaging biedt aan autoriteiten. In de periode
vóór Internet kreeg je je informatie uit boeken en conferenties. Daarbij was altijd
sprake van een organisator of redacteur. Dit model is door Internet niet meer
van toepassing. Dat merken vooral overkoepelende organisaties maar het is niet
van toepassing op astrologische opleidingen. Het meest positieve aspect van
Internet is dat er nu groepen (communities) zijn die via bijvoorbeeld Facebook
rechtstreekse communicatie mogelijk maken. Clynes onderzocht de mening van
astrologen over dit fenomeen en die mening was zeer positief. Maar Internet
heeft ook negatieve aspecten. Er zijn sites die astrologie op een triviale manier
benaderen. Voor beginners is het niet mogelijk hier ‘goed’ en ‘slecht’ te
onderscheiden. De conclusie van Clynes: Internet is een tweesnijdend zwaard.

NVWOA lid Kees Jansen gaf zijn lezing Do planets drive a 10 year solar
cycle?, het onderwerp dat hij ook besprak op het NVWOA symposium van 12
oktober j.l. Hij vraagt zich af of er een relatie is tussen het verschijnen van
zonnevlekken en de standen van planeten. Volgens de NASA verschijnen die
zonnevlekken in een cyclus van 11 jaar. Maar die cyclus geeft een gemiddelde
aan en klopt niet altijd. Een cyclus van 10 jaar zou beter passen bij een JupiterSaturnus cyclus (conjunctie of oppositie). In de afgelopen 250 jaar zijn de
zonnevlekken goed geregistreerd. In die periode volgde de helft van de
zonnecycli precies de 10 jarige Jupiter – Saturnus cyclus. De rest van de cycli is
mogelijk verstoord door andere planeten of het interne proces in de zon. Causaal
gezien hebben Jupiter en Saturnus ook de meeste invloed op de Zon, ervan
uitgaande dat je moet kijken naar een combinatie van de getijdenkracht (met als
factoren gravitatiekracht, diameter van de Zon, massa van de planeet en afstand
tussen Zon en planeet) en de snelheid waarin de planeet beweegt. Hoe trager,
des te langer invloed.
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Jansen beschreef vervolgens een
model waarbij hij uitgaat van
conjuncties en opposities tussen
Jupiter en Saturnus en een
vertragend effect meeneemt. Je
ziet dan dat in bepaalde gevallen
twee toppen van zonnevlekken
samenvallen waardoor je effectief
op een tienjarige cyclus uitkomt
die correspondeert met genoemde
cyclus van Saturnus en Jupiter.

Marcos Patchett koos als onderwerp Testing astrological prediction:
developing accurate and representative research methods. Hij beschreef
de problemen die je bij astrologisch onderzoek tegenkomt, zoals: De
Zonnetekens zijn volgens kans verdeeld als je kijkt naar beroepen en
karaktereigenschappen, er zijn meningsverschillen over de technische
fundamenten, weinig overeenstemming tussen astrologen die dezelfde horoscoop
beoordelen en slechte resultaten in tests waarbij je horoscopen en personen
koppelt, ideeën evolueren niet want ze worden niet terzijde geschoven als ze
aantoonbaar onjuist zijn, gebrek aan kennis over onderzoek en redeneerfouten.
Volgens Patchett is het bestaande onderzoek niet representatief voor de manier
waarop we astrologie gebruiken. Hij beschreef twee modellen, respectievelijk wel
en niet op divinatie gebaseerd. Hij behandelde nog veel meer relevante inzichten
maar ik geef hier zijn eindconclusie kort weer: reseach moet je doen om te
kijken hoe groot een effect is, niet om hypotheses te bewijzen of ontkrachten, er
moet een transparant ontwerp voor het onderzoek zijn dat vooraf is vastgelegd,
de criteria voor het meenemen van data moeten nauwkeurig zijn omschreven en
we hebben meer kennis nodig van statistiek.

Chris Mitchell presenteerde een historisch onderzoek: The rabbi and the
pope – using medieval charts to do historic research. Hij beschreef een
horoscoop, in de 14e eeuw getrokken door Levi ben Gerson voor paus Clement VI
(zetelend in Avignon). Aan de hand van een meer recente horoscoop liet hij zien
hoe je, op basis van alleen de astronomische gegevens, terug kunt rekenen naar
de juiste tijd en plaats. Dat ging wel via omwegen. Mitchell gebruikte de functie
Rectifiy Assist van Solar Fire en die bleek nogal beperkt: je kon de tijd alleen
aanpassen door een andere geografische lengte op te geven. Maar als je dat
goed doet werkt het wel. De horoscoop voor Clement VI ging om een conjunctie
tussen Mars, Jupiter en Saturnus in 1345. De paus wilde weten wat hieruit te
voorspellen viel. Uit de reconstructie van de horoscoop kon Mitchel vaststellen
dat deze niet was getrokken voor Avignon maar voor de plaats Luca in Italië. Het
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lijkt dus waarschijnlijk dat Gerson op dat moment in(de omgeving van) Luca
verbleef. Wat nog frappanter was: de horoscoop lijkt berekend met Placidus
cuspen, twee eeuwen voordat Placidus dit systeem beschreef.

Bruce Scofield was niet in London maar gaf zijn lezing Signals from the
planets found in weather data, via een video verbinding. Scofield keek naar
methoden die in het verleden werden gebruikt, zoals door Leonard Digges
(Prognostication Everlasting of Right Good Effect, 1553), Johannes Kepler (De
Fundamentis Astrologiae, 1602 en Tertius Interveniens, 1610), John Goad
(Astro-Meteorologica, 1686), etc. Scofield probeerde uitspraken van Digges,
Kepler en Goad over temperaturen en de posities van de Zon en Saturnus te
verifiëren. Daaruit kon hij concluderen dat er een geringe correlatie is. Die
correlatie werd echter sterker als de standen in de buurt van een lunatie of van
de equinox voorkomen.

Graham Douglas sloot de dag af met zijn presentatie Evidence for LunarGeomagnetic Effects in the Gauquelin Data. Hij verwees naar bestaande
aanwijzingen voor lunaire effecten. Zo blijkt uit een langdurige studie in een
Braziliaans ziekenhuis dat spontane geboortes een correlatie vertonen met
lunaire cycli. Hij combineert dit met een suggestie van Percy Seymour die denkt
dat de dagelijkse lunaire magnetische variatie de bron zou kunnen zijn van het
Gauquelin effect. Daarbij doet zich het probleem voor dat de effecten van de
Maan twee pieken per dag kennen terwijl je in de Gauquelin data vier pieken
ziet. Douglas analyseert hierna de Gauquelin data van schrijvers en merkt op dat
er verschillende pieken zijn in de zomer en winter. Door deze te combineren kom
je tot de vier pieken die je voor alle data in de Gauquelin statistieken ziet.

Conclusie
Het is een flinke trip van Enschede naar Londen, zeker voor een conferentie die
één dag duurt, maar ik vond het de moeite waard. Je doet niet alleen veel
relevante kennis op maar het is bovendien bemoedigend te zien dat veel mensen
op een serieuze manier astrologie onderzoeken.
Jan Kampherbeek

Na afloop ging een aantal deelnemers naar de pub om bij te praten. Daar volgde
een uitnodiging voor lezingen van de Astrological Lodge in het huis dat madame
Blavatsky heeft nagelaten aan The Theosophical Society. Alan Leo richtte daar in
1915 de Astrological Lodge. Zelf was ik daar niet bij maar Kees Jansen maakte
de volgende foto.
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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
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