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Programma voor 3 oktober
We kijken terug op een geslaagde Zoom-bijeenkomst op 5 September, 
met deelnemende leden vanuit Duitsland, België en Bali. Verderop een 
verslag van een presentatie van Vivian Muller en een verder uitgewerkte 
presentatie van Frank Vernooij. Ook Robert Doolaard en Cees Jansen 
presenteerden werk. Jan Kampherbeek lichtte de plannen toe voor zijn 
programma Enigma. De bijeenkomst heeft bijna 3 uur geduurd, hetgeen 
aan de lange kant was voor deze vorm. We streven ernaar dat wat te 
bekorten. 

Ook nu zullen we een Zoombijeenkomst houden. Op het programma staat 
in elk geval een presentatie van Fokkelien von Meyenfeldt. “Een verhaal 
over Ptolemaios n.a.v. een 16e-eeuwse Latijnse uitgave waarin 
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beweringen van hem worden toegelicht met voorbeeldhoroscopen. 
Ptolemaios zelf geeft geen voorbeelden. Kennelijk is het boek bedoeld 
voor studenten. Het is leuke materie en ik bespreek een paar opmerkelijke
gevallen’’ .
Ieder die iets naar voren wil brengen, lang of kort, laat het weten dan 
kunnen we er in het programma rekening mee houden'.

Astrologisch onderzoek zelfdoding 
door Vivian Muller

Een verslag over de voortgang van het onderzoek naar zelfdoding. 

Het onderzoek naar zelfdoding bestaat uit de volgende fases:

• Fase  1:  Bestuderen  100  geboortehoroscopen  van  mensen  die
zichzelf gedood hebben

• Fase 2: Bestuderen progressies (alléén conjuncties) van de datum
van zelfdoding 

• Fase  3:  Controlegroep,  gegenereerd  door  Enigma,  toevoegen  en
resultaat beoordelen. (2021)

• Fase 4: Herhalingsonderzoek (2022)

De eerste twee fases zijn in principe afgerond, echter de gegevens moeten
nog gecontroleerd worden. Het is allemaal mensenwerk geweest, dus 
bekeken moet worden of er geen aspecten over het hoofd gezien zijn en 
of de handmatige tellingen goed geweest zijn. Voor het uitvoeren van 
deze controle gaan we gebruik maken van de tweede versie van Enigma, 
software geschreven door Jan Kampherbeek. 

Bevindingen na het bestuderen van de 100 casussen:

• Accenten in de geboortehoroscoop: Saturnus in het eerste of tiende 
huis (25x), Zon op een hoek in de radix (19x), Uranus als planeet in 
elevatie (21x), Jupiter maximaal (22x), Cheiron als planeet met de 
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meeste prominente verbindingen (36x) en Saturnus als 
ongeaspecteerde planeet (16x). 

• Wat komt relatief vaak voor in de geboortehoroscopen: Cheiron in 
relatie met het 1e en 4e astrologische principe, Neptunus in relatie 
met het 2e astrologische principe, Zwarte Maan en Neptunus in 
relatie met het 5e astrologische principe, Zon en Pluto in relatie met 
het 12e astrologische principe.

• Radix cusp 4, radix cusp 5 en het radix MC worden het meest 
geraakt door transit/primaire/secundaire/solaar planeten 
(conjuncties) op de datum van zelfdoding.   

• Radix Zon, radix Mercurius en radix Zwarte Maan worden het meest 
geraakt door transit/primaire/secundaire/solaar planeten 
(conjuncties) op de datum van zelfdoding. De binnenplaneten 
maken meer kans op een conjunctie met de Zon en met elkaar.

• Transit/primaire/secundaire/solaar Mercurius, Venus, Saturnus en 
Cheiron maken de meeste conjuncties met de radix op de datum 
van zelfdoding. De binnenplaneten maken meer kans op een 
conjunctie met de Zon en met elkaar.

• Transit/primaire/secundaire heer 8 en heer 10 maken de meeste 
conjuncties met de radix op de datum van zelfdoding.

• Het 4e en het 10e huis hebben de hoogste bezetting aan transit 
planeten op de datum van zelfdoding. 

• Transit Cheiron (15x) en transit Pluto (16x) in radix 4e huis. Transit 
Neptunus (16x) in het radix 5e huis.  

Het zal dus moeten blijken of dit, na toetsing aan de controlegroepen, 
werkelijk afwijkend is van scores die verwacht konden worden en/of dat er
andere afwijkingen naar voren komen. Ook zal moeten blijken of deze 
standen terug komen in het herhalingsonderzoek   
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Catastrofale gebeurtenissen:     
een eerste overzicht van aspecten met nauwe orbs na 
het bekijken van 14 explosies

Frank Vernooij

Korte samenvatting van eerdere publicaties in de Nieuwsbrief.

Ik raakte geïnspireerd tot dit onderzoek nadat ik bij de recente herdenking
de horoscoop van het actuele moment van de vuurwerkramp te Enschede 
zag en er die van de stint-treinbotsing in Oss bij haalde. Allebei lieten ze 
enkele relevant lijkende aspecten zien met een uitermate nauwe orb. Ik 
heb daarna 14 data van explosies verzameld, waarbij op een uitzondering 
na een behoorlijk tot zeer nauwkeurige tijd bekend was en die zo mogelijk
niet door mij geselecteerd waren. De selectie bestaat uit de negen 
explosies die op internet onder  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Explosie_in_Nederland als grote  
explosies in Nederland vermeld staan, aangevuld met nog vijf door mij 
geselecteerde. Helaas was bij twee van de negen geen nauwkeurig tijdstip
beschikbaar.

Het onderzoek baseert zich dus op de veronderstelling dat er bij 
calamiteiten een actuele stand van astrologische factoren is met bepaalde 
patronen die omineus is, ongeacht waar ze transitair of anderszins 
progressief op aansluit, hetgeen mogelijk zou kunnen verklaren waarom 
op die plaats op dat moment. Op grond van de twee genoemde 
horoscopen heb ik het onderzoek in eerste instantie gericht op het 
beschouwen van aspecten met zeer nauwe orb en verondersteld dat 
planeten die met geweld geassocieerd worden een grotere kans zouden 
maken om voor te komen. Explosies zijn gebeurtenissen van plotseling 
geweld en ontwrichting van de voorgaande structuur. Uranus lijkt hier 
astrologisch theoretisch het meest mee te corresponderen. Mars 
correspondeert in het algemeen met ‘geweld’. Ze leken me meer voor de 
hand te liggen dan Pluto of Saturnus ook al worden die ook met geweld 
(maar niet zo acuut – Pluto) of een grote moeilijkheid (maar ook niet zo 
acuut- Saturnus) in verband gebracht. 
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Het onderzoek is exploratief, zonder uitgesproken hypothese en met een 
open oog voor wat zich zou tonen. 

Ik heb 21 factoren meegenomen, hetgeen gedeeltelijk een arbitraire 
keuze is.

De 14 gebeurtenissen zijn een tamelijk homogene groep catastrofale 
gebeurtenissen, namelijk explosies in bedrijven en dergelijke, met als 
criterium: ‘met een in media gedocumenteerde dag en tijd’. Dit is 
overigens natuurlijk niet altijd een garantie dat die tijd helemaal klopt. 
Daarom zijn aspecten op de hoekpunten en overige huiscuspen vaak 
discutabel. Ik heb geen explosies bij particulieren meegenomen, die 
beschouw ik voorlopig als een aparte categorie. 

In een verder stadium zouden ook andere ramp-gebeurtenissen zoals 
botsingen, aanslagen, liquidaties, branden, aardbevingen onderwerp van 
onderzoek kunnen zijn, waarbij mijn verwachting is dat er, áls er al 
patronen kunnen worden gevonden in de horoscopen van dat moment, 
zowel overeenkomsten als verschillen gevonden zullen worden naar 
gelang de aard van de gebeurtenis.

De 14 data, waarvan de eerste 9 van de wikipedia bladzijde:

1. Delft  12 10 1654  10.15 u  opslagplaats buskruit minstens 100 doden  ‘De delftse
donderslag’.

2. IJzendijke 20 10 1944  (geen tijd)  47 doden.

3. Bredevoort 12 07 1646 16.00 u kruittoren ontplofte 40 doden.

4. Heusden 24 07 1680 ‘s avonds bliksem in  kruittoren onbekend aantal doden.

5. Leiden 12 01 1807  15.45 u. kruitschip  ontplofte  151 doden.

6. Amsterdam 10 08 1971 15.37 u. chemische fabriek Marbon 9 doden (tijd elders 
gevonden). 

7. Utrecht  12 juni 1967 om 13:10   munitieschip ontplofte 2 doden.

8. Culemborg 14 02 1991 11.50 u. vuurwerkontploffing 2 doden. 

9. Enschede 13 05 2000  15.25 uur  vuurwerk ontploffing 23 doden (tijd elders 
gevonden).

toegevoegd: 

10.Munitiefabriek Cindu Uithoorn 08 07 1992.

11.Raffinaderij Pernis 20 01 1968. 

12.Explosie Beirut  04 08 2020.
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13.Kernramp Tsjernobyl  26 04 1986.

14.Kernramp Ibaraki (Japan) 11 03  1997.

De 21 onderzochte astrologische factoren, m.b.v. het programma 
Planetdance:

Zon tot en met Pluto , Ascendant,  MC en Gelukspunt, Ware Node en 
gemiddelde Node, Ware Zwarte Maan en gecorrigeerde Zwarte Maan, 
Cheiron, Eris, Sedna en Makemake.  

Resultaten:

Als eerste uitwerking heb ik gekeken naar het aantal keer dat elk van 
deze 21 factoren participeerde aan een majeur aspect  (0 – 60 – 90 – 120
– 180 graden) en een mineur aspect ( 30-45-51-72-145-150) dat kleiner 
of gelijk was dan 1 graad, en ik heb dit nog verder gepreciseerd door de 
orb in vier te delen en per kwart graad te kijken. 

Tabel 1: 14 explosies: 

Majeure aspecten kleiner dan of  gelijk aan 1 graad 

majeur <.16 .16 – .31 < .31 .31 – .46 < .46 .46 – 1.01 < 1.01

zon 5 8 13 4 17 1 18

maan 3 3 6 2 8 0 8

mercurius 3 5 8 0 8 2 10

venus 4 2 6 6 12 2 14

mars 7 4 11 1 12 0 12

jupiter 1 2 3 0 3 3 6

saturnus 3 1 4 2 6 1 7

uranus 5 3 8 4 12 0 12

neptunus 5 5 10 2 12 3 15

pluto 1 2 3 5 8 1 9
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majeur <.16 .16 – .31 < .31 .31 – .46 < .46 .46 – 1.01 < 1.01

g-node 3 2 5 5 10 1 11

w-node 3 6 9 4 13 2 15

cheiron 1 0 1 6 7 3 10

gelukspunt 4 3 7 3 10 2 12

zw  maan 4 1 5 4 9 0 9

g- z maan 2 1 3 2 5 0 5

makemake 3 3 6 3 9 2 11

eris 2 3 5 4 9 4 13

sedna 1 3 4 2 6 2 8

ascendant 3 0 3 4 7 1 8

mc 1 3 4 1 5 2 7

Totalen 64 60 124 64 188 32 220

      

(220 participaties aan een majeur aspect met een dermate nauwe orb 
betekent 110 aspecten in totaal).

Met alle voorbehoud vanwege het geringe aantal en het feit dat er niet 
gecontroleerd is op artefacten valt het op dat de factoren, die het meest 
verwacht werden, Mars en Uranus, relatief hoog scoren en vooral bij 
aspecten met een heel nauwe orb: kleiner of gelijk aan een halve graad. 

Opvallend is ook het hoge aantal Zon-aspecten, zeker in vergelijking met 
de Maan, ook al is de Maan bij twee gebeurtenissen niet meegeteld bij 
gebrek aan een precieze tijd. In een tussenstand (na telling bij 6 casussen
bleek Jupiter heel laag te scoren, dat is bij het huidige totaal van 14 nog 
altijd zo en het laagste aantal bij kleiner of gelijk aan driekwart graad. 
Ook Neptunus en de Node scoren vooralsnog hoog i.t.t onder meer 
Saturnus en Pluto.
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Tabel 2: 14 explosies: 

Mineure aspecten kleiner dan of gelijk aan ½ graad 

mineur <.16 .16 – .31 < .31

zon 5 11 16 

maan 2 3 5

mercurius 4 5 9

venus 1 8 9 

mars 5 3 8

jupiter 1 3 4

saturnus 7 4 11

uranus 0 6 6

neptunus 4 3 7

pluto 1 8 9

g-node 6 5 11

w-node 0 2 2

cheiron 4 8 12

gelukspunt 5 4 9

zw  maan 5 5 10

gec.- z maan 1 1 2

makemake 0 0 0

eris 0 0 0
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mineur <.16 .16 – .31 < .31

sedna 3 1 4

ascendant 1 3 4

mc 5 1 6

Totalen 60 84 144

Tabel 3: 14 explosies: 

totaal majeure en mineure aspecten kleiner dan of gelijk aan ½ graad

maj. + min. <.16 .16 – .31 < .31

zon 10 19 29

maan 5 6 11

mercurius 7 10 17

venus 5 10 15

mars 12 7 19

jupiter 2 5 7

saturnus 10 5 15

uranus 5 9 14

neptunus 9 8 17

pluto 2 10 12

g-node 9 7 16

w-node 3 8 11

cheiron 5 8 13

gelukspunt 9 7 16

zw  maan 9 6 15

gec.- z maan 3 2 4

makemake 3 3 6
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maj. + min. <.16 .16 – .31 < .31

eris 2 3 5

sedna 4 4 8

ascendant 4 3 7

mc 6 4 10

Totalen 124                144 268

Opmerkingen: naar mate een factor vaker geparticipeerd heeft aan 
majeure aspecten is de kans op mineure aspecten natuurlijk kleiner. Als 
we er vooralsnog van uitgaan dat de resultaten op toeval berusten is het 
wel opmerkelijk dat de Zon opnieuw zo hoog scoort evenals in mindere 
mate de Node, en Jupiter laag. Jupiter scoort, met Pluto, zelfs het laagst 
bij de aspecten met de nauwste orb. Mars blijft de hoogst scorende op de 
aspecten met de nauwste orb. Er zijn meer opmerkelijke scores: 
bijvoorbeeld het verschil tussen de Zwarte Maan en de gecorrigeerde 
Zwarte Maan, en het feit dat noch Eris, noch Makemake een enkel mineur 
aspect maakte.

Een uitbreiding van het onderzoek met een groter aantal casussen en 
controleren op artefacten zal daar nadere informatie over moeten geven.

Onderzoeksdata op de website
Op de website staat nu een rubriek met als titel Onderzoeksdata. Hier vind je 
de gebruikte data en eventueel software van uitgevoerd onderzoek. Op dit 
moment alleen het onderzoek naar de bevindingen van Ken Gillman maar op 
termijn hopen we daar veel meer te kunnen plaatsen. 
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Uit The Astrological Journal 
maart-april 2020

Frank Vernooij

Overlijdensbericht van Robert Zoller, leading proponent of mediaeval
astrology. He made a huge contribution to astrology which included the 
recovery of ‘lost’ techniques, thanks to his Project Hindsight and other 
Latin translations. His seminal work, ‘The Arabic Parts: A Lost Key to 
Prediction’ influenced countless astrologers. It revived the ancient doctrine
of the Arabic parts which had been virtually lost to Western astrological 
practice since the 17th century. Zoller retrieved this valuable key to 
prediction and provided a clear simple guide to its practical application. 
The Arabic parts enable the astrologer to investigate the ‘inner’ 
meaning of the horoscope and explains how fate, karma can be 
understood through the parts and the esoteric nature of number. He 
translated the 13th-century Latin text on the parts by the famed court 
astrologer, Bonatti and  illustrates the practical use of the parts in natal, 
horary, and mundane astrology. Zoller became famous for predicting in 
1999 the 9/11 attacks on the US in 2001 in his newsletter 
Nuntius.  ‘In an earlier Nuntius I said that there is an increasing threat to
the US citizens, and this is particularly so on the Eastern sea boarder, ... 
linked to US incompetence. It will invite adventurers such as Osama bin 
Laden and Saddam. This is a wake-up call. Our way of life and cultural 
values are at stake.” He added: “As the next 12 months unfold we will see 
increased tension in those countries that fell under the path of the August 
1999 eclipse but after the end of August 2001 this will take on a new 
twist and it will be the last 6 months of the eclipse effect that will be the 
worse.” After September 2001, when the first big crisis will have hit
the US, we will never  be the same again. The astrologyrestored.com 
site: “It was the use of mediaeval astrology that allowed Robert to 
predict the events of 9/11 and publish those predictions over two years 
beforehand. He was the only astrologer who specifically stated that the 
attack would be by Islamic fundamentalists on US soil, that it would be in 
september 2001 and he specifically named bin Laden, but also stating that
the House of Bush would be responsible for the mismanagement of this 
disaster.” In an undated interview with Garry Phillipson he explains in 
detail his preference for mediaeval astrology ‘which I see as being 
superior to either Greek or Babylonian astrology or to New Age 
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astrology...  and I then make whatever adaptations I feel I have to make, 
such as the inclusion of the use of the modem planets.” 
(skyscript.co.uk/zoller.html.) 

Maria Blaquier gaat in op zijn ideeen over astrologische tijdperken.

Het boek: ‘A Scheme of Heaven: Astrology and the Birth of 
Science’ van Alexander Boxer, een zeer gerenommeerd Amerikaans
wetenschapper, data scientist and physicist, heeft enorm veel 
positieve belangstelling getrokken in vakbladen en kranten. 
“Astrology’s infinite complexities are enthralling” (The Sunday Times). 
Boxer ‘finding that the methods of todays scientists are often 
uncomfortably close to those of astrology’s ancient sages’. The Observer 
quoted: ‘The truth, however annoying, is that astrology played an 
important role in the history of Science.” “Astrology was an expression of a
deeply mathematically deterministic view of the human condition,” Boxer 
says elsewhere. “That seems to be the direction many of our current 
technologies are heading – the idea that we can be described pretty well 
with certain fairly simple algorithms that predict what you’re going to buy,
how you’re going to vote etc. ‘

Jean Bodin, the father of planetary cycles door Nicholas Campion

Renaissance philosopher, lawyer and astrologer Bodin, born 1530, 
is not as famous as his contemporary Johannes Kepler yet he was the first
to pioneer the use of  planetary cycles in mundane astrology, replacing 
classical techniques which he thought did not work. Kepler and he argued 
that a reformed mundane astrology should be based solely on the use of 
planetary cycles. The context for Bodin’s and Kepler’s work was a 
combination of attacks on astrology from both philosophical and 
religious quarters, combined with some high profile failures of astrological 
prediction, and the manifest inability of astrology to resolve political 
problems. Kepler is the better known by far, due to his fame as an 
astronomer. Kepler was also far more famous as an astrologer. But Bodin 
was the first to set out the theory of a reformed, practical astrology 
aimed at achieving social justice and peace.  Bodin’s goal was to 
discover the secret of stability in a politically unstable world. He 
wished to extend the cosmic order into the political order, the correct 
organisation of which, he believed, must be accompanied by an 
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understanding of the laws of history as revealed through numerology, 
chronology and astrology. Bodin defined his task: First, a chronology of 
events must be established. Second, this must be compared to planetary 
cycles, especially to eclipses and to the Jupiter-Satum conjunctions. Third,
the correlations between terrestrial events and celestial cycles must then 
be related to numbers, which was both more reliable than astrology and 
superior to it.                                                                                        
The essence of Bodin’s astrology was therefore action and engagement. 
His assumption was that precise outcomes cannot be known, and 
therefore that precise astrological prediction is impossible. This philosophy
had always been embedded in astrological thought, even though masked 
by the assumption in many technical texts that precise outcomes could be 
predicted. The essence of Bodin’s astrology is that the future can be 
changed, and that mundane astrology therefore requires an engagement 
with political activity for the common good. Armed with astrological and 
numerological foreknowledge, Bodin’s statesman might mitigate the 
influence of the stars or devise ways of assuaging their painful effects 
upon the body politic” 

Ray Grasse Astrological terms such as ‘fall’,‘detriment’ and 
‘exaltation’ (zie ook verderop de boekbespreking van Willem Venerius) 
have a certain value, especially when employed in traditional contexts, 
but they are not only misleading sometimes, but can even be simplistic 
or wrong. In my own perspective: ‘Every person has exactly the 
horoscope they need to accomplish what they came here to accomplish’. If
that’s true, then there is nothing in the horoscope that’s inherently 
or exclusively ‘wrong’, ‘evil’ or ‘bad’. Difificult, challenging or 
problematic? Absolutely. But inherently or exclusively negative? I’m 
suggesting the need for greater caution. It’s not that the classical dignities
and debilities are wrong, or that there aren’t certain values to concepts 
like ‘fall’, ‘detriment’, ‘malefic’ or ‘benefic’. It can be subjectively feit as 
more pleasant or unpleasant than others – such as the Moon in Sagittarius
versus the Moon in Capricorn or Scorpio. but that’s a veiy different matter 
from talking about the full range of potentials inherent in these 
placements’.

En...nog wat statements van astrologen over hun visie. Ann Whitaker: 
‘A great gift of astrology, perhaps its greatest gift, is this: it shows us that
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we are part of something vast and meaningful” en gebaseerd op 
C.G.Jung: ‘Individuals working in a conscious way can have more power 
to shift the balance of a difficult planetary pattern in a positive direction 
than collectives do. I have long believed that if we want to change the 
world, we need to start with ourselves and work outwards’. En nog een 
citaat van Liz Greene: ‘You have to give the god what the god 
wants...and if it’s Mars, don’t offer a bunch of flowers!”. 

Noel Tyl’s overlijden geeft aanleiding tot een aantal tributes.

Nog een stukje dialoog tussen André Barbault en Fabrice Pascaud op een
uitgekomen DVD uit 2009, waarin hij melding maakt dat hij de 
financiele crisis van 2008 in 1990 zag aankomen en over de nabije 
toekomst: ‘It’s a magnificent conjunction. What year? 2025-26. It is the 
double sextile of a Uranus-Pluto trine. This is a significantly 
harmonious planetary quartet, the beauty of the 21th century.  I think 
that, in those years, Earth breathes. It has faith, a reason to go on living. 
Much can be imagined. The Uranus-Neptune sextile reconciles the rational 
and the irrational, in those cases. But first, another crisis will occur. 
The cyclic index dips to its lowest level in 2020. Another crisis looms.Do 
you mean that in 2025 a sort of dialectic will have been established, 
rational and irrational? Will there really be a transformation of 
consciousness? André: Yes, but I think science itself will contribute to 
it. I’m sure of that. Look, the fundamental idea, or the scientific 
philosophy of astrology, is the unity of the world. One is All, and All is 
One. All research leads to that. Ecological awareness arose from the 
observation everything is connected. It’s common knowledge. The 
rationalist who is still focused on his littie county, his little square, is 
obsolete. A ‘big bang’ is coming, naturally.

Sue Kientz over Eris (voorheen Xena), Haumea en Makemake die 
ze al 11 jaar bestudeerd op archetypische eigenschappen. Ze sluit aan op 
gedachten van Richard Tarnas en zijn boek Cosmos and Psyche uit 
2006. Makemake zou Uranisch van aard zijn, Haumea meer Plutonisch 
en Eris juist een tegenwicht tegen Pluto: strijder tegen machtsmisbruikers
en strijder voor gelijke rechten van achtergestelde groepen. ‘Haumea-
prominent individuals often bring dramatic change, for good or ill’. Ze 
tracht aan de hand van aspecten met Pluto en onderling, en die duren 
lang, periodes te typeren. 
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Gratis downloaden: Verhoging en
Val van de Planeten door Willem 
Venerius

In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige 
eeuw deed Willem Venerius een 
uitgebreid onderzoek naar de 
achtergronden van de begrippen 
‘Verhoging’ en ‘Val’. Hij keek zowel naar 
de argumentatie bij moderne astrologen
maar ook naar de historische 
achtergronden. Met de gebruikte 
argumentatie bleek het nodige mis. Er 
waren de nodige theorieën maar die 
bleken meestal inconsistent of 
gebaseerd op ad hoc redeneringen. Meer
inzicht gaf een onderzoek naar de 
historie van Verhoging en Val. De duitse 
astroloog  en filosoof Albert Kniepf 
publiceerde 1910 en 1911 een theorie 
die veel verklaarde: de standen waren 
overgenomen uit een Perzische 
feestkalender. Maar ook deze theorie 
bleek niet geheel sluitend. Aan het eind 
van het boek vind je een overzicht van 

de vele verschillende opvattingen over Verhoging en Val. Dit boek is 
interessant voor het krijgen van inzicht in de manier hoe astrologische 
theorieën ontstaan en het geeft een prachtig overzicht van boeiende 
historische zaken binnen de astrologie.    
Er rust nog auteursrecht op dit boek maar Willem Venerius heeft 
toestemming gegeven voor publicatie op Internet. Je kunt het boek 
downloaden via : http://radixpro.nl/astrologische-boeken/

 
 

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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