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Programma voor 7 november
In onze tweede bijeenkomst via Zoom op 3 oktober gaf Fokkelien von
Meyenfeldt een boeiende presentatie over Cardano en de Tetrabiblos. Zie
ook verder in deze Nieuwsbrief. Zo’n virtuele presentatie bleek prima te
verlopen.
De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 7 november vanaf 13:30
uur.
Ook deze bijeenkomst houden we via Zoom. Kees Jansen komt aan het
woord over ‘Kosmische straling en Corona’.
Leden van de NVWOA krijgen kort van tevoren een email met de gegevens
die nodig zijn om aan deze Zoom-sessie deel te nemen.

Agenda
7 november 2020
Onder meer: Kees Jansen over ‘Kosmische straling en corona’
5 december 2020
‘Beeldende kustenaars en dierenriemtekens’ door Frits Bolk beeldend
coach, opleider en astroloog, geschoold onder meer in kunstzinnige
therapie, kunstgeschiedenis en tekeninginterpretaties. Al vele jaren heeft
hij studie gemaakt van de 12 tekens in relatie tot de beeldende kunst. Zie
ook : www.atelierdedierenriem.nl
‘De 12 dierenriemtekens tonen wetmatigheden in ons gedrag en drukken
vanzelf ook hun stempel op de beeldentaal, het kleurgebruik, de
thematiek, de penseelvoering, de stijl, kortom de werkwijze van het teken
als beeldend kunstenaar. In deze lezing gaan we in op 12 grondtonen,
basale vormgevingskrachten of kunstkenmerken van de beeldende
expressie. Tussendoor verwijs ik ook naar de invloeden van de elementen
en de planetenkrachten. Ondanks alle gemeleerdheid kan een werk van
bijvoorbeeld een Ram goed onderscheiden worden van een Tweelingen of
Schorpioen. Vele klassieke en moderne kunstenaars met grote namen
zullen de revue passeren
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2 januari 2021
Onder meer een presentatie van Karin Boel, astrologe, over het verschil
tussen ‘opgelegde’ relaties, die waar je niet voor gekozen hebt, zoals
familie, en ‘zelfgekozen’ relaties.
‘Waar het om gaat, is om te kijken of er een verschil is in raakpunten met
Zon, Maan, Venus en ASC tussen opgelegde relaties en zelfgekozen
relaties. Ik heb gekeken naar conjuncties van radixplaneten, radix ASC en
radix MC met planeten, ASC en MC van de composite van deze radixen.
Hierbij heb ik voor Zon en Maan een orb aangehouden van 4°, voor de
overige planeten een orb van 3° en voor de ASC en MC een orb van
2°. Voor de opgelegde relaties heb ik radixen van mijn eigen familie
gebruikt. Voor de zelfgekozen relaties heb ik mezelf vergeleken met
vrienden en goede collega’s, goede collega’s onderling en 3 relaties binnen
de familie. Daarnaast heb ik een controlegroep meegenomen met
willekeurige combinaties tussen de groep familie en de groep vrienden en
goede collega’s’.
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Een horoscoop van Cardano bij
de Tetrabiblos
Fokkelien von Meyenfeldt

Op zaterdag 3 oktober 2020 hield ik via Zoom een kleine lezing voor de
NVWOA. Ik gaf wat achtergrondinformatie en presenteerde drie
horoscopen die Hieronymus Cardanus (Girolamo Cardano, 1501-1576)
had gemaakt bij stellingen uit de Tetrabiblos van Ptolemaios. Daar heb ik
een artikel van gemaakt. <https://www.astrocursus.nl/art/ptolemaioscardano.pdf>
Voor de Nieuwsbrief laat ik één oude vierkante horoscoop zien met een
door mij nagemaakte nieuwe versie. Daarbij passeren de bijbehorende
criteria van Ptolemaios de revu. De bijbehorende moderne horoscoop vind
je in het artikel, waarin ook de bronnen en links zijn opgenomen.

De Tetrabiblos en de Quatuor Libri
De Tetrabiblos is geen eenvoudig werk. Het was tot 1666 verplichte kost
voor alle universitaire studenten en ik vroeg me af hoe zij met behulp van
dit boek het vak konden leren beheersen. Dus ging ik op zoek naar
aanvullend materiaal dat wellicht gebruikt zou kunnen zijn in het
onderwijs en ik vond het commentaar van Cardano op een Latijnse versie
van de Tetrabiblos, door hem letterlijk vertaald als Libri Quatuor oftewel
Vier Boeken. Het commentaar is te vinden in deel 5 (p. 93-368) van
Cardano’s Verzamelde Werken en je kunt het als pdf downloaden.

Zoals de naam al zegt, bestaat de Tetrabiblos uit vier boeken:
Boek 1: Basisbegrippen, het materiaal waarmee de astroloog werkt.
Boek 2: Land en klimaat en hun invloed op bewoners.
Boek 3: Geboortehoroscopen.
Boek 4: Levensomstandigheden.
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Cardano neemt de tekst van Ptolemaios op in zijn commentaar. Hij
gebruikt daarvoor een Latijnse editie die direct uit het Grieks is vertaald,
volgt de tekst op de voet en uit indeling en lettertype is direct duidelijk of
je tekst van Ptolemaios leest, dan wel het commentaar van Cardano. In
de Tetrabiblos staat geen enkel voorbeeld. Het commentaar van Cardano
is daarom extra interessant: er staan 12 horoscopen in die bepaalde
punten uit Ptolemaios’ betoog illustreren. Het boek was daarmee meteen
een stuk geschikter voor het onderwijs dan de Tetrabiblos zelf.

Over Cardano’s horoscopen
Het was lastiger dan ik dacht om met deze horoscopen te werken. Ik kon
de gedrukte tekst niet altijd meteen goed lezen, bovendien maakte hij ook
gewoon fouten – niet zo gek natuurlijk, want het was allemaal handwerk
wat hij deed.
Daar kwam nog bij dat ik ervan uitging dat hij met gelijke huizen zou
werken, maar toen ik zag dat op verschillende huizenhoeken dezelfde
tekens stonden, bleek die aanname niet houdbaar. Ik probeerde het met
andere huizensystemen waarmee Cardano bekend zou kunnen zijn, zoals
Alcabitus, Campanus en Porphyrius (met dank aan Jan Kampherbeek en
zijn huizenproject). Uiteindelijk bleek Regiomontanus (1436-1476) de
juiste keus, althans voor horoscoop VII die hier volgt.
Om een en ander beter in de vingers te krijgen, heb ik de vierkante
horoscopen zo exact mogelijk nagemaakt met fouten en al, maar dan met
duidelijker letters en kleuren om planeten wat makkelijker van tekens te
kunnen onderscheiden.
Als je eenmaal goed begrijpt waarmee je bezig bent, kun je een
horoscoop uitdraaien die behoorlijk tot zeer goed overeenkomt met zo’n
vierkant van Cardano.
Alleen de positie van het Pars Fortunae klopt nooit, en komt bijvoorbeeld
ook niet overeen met het Pars Spiriti (Daimon). Vermoedelijk gebruikt hij
een ander pars, maar dat moet ik nog uitzoeken.
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Horoscoop VII: Geboortehoroscoop van een
monster
Het “monster” dat het onderwerp is van horoscoop VII, is een Siamese
tweeling die op verschillende punten, o.a. de vagina, met elkaar vergroeid
zijn. Ze sterven na ongeveer twee weken, het ene kindje een dag eerder
dan het andere.

Speurwerk op internet leverde de info op (van de Italiaanse astrologe
Lucia Bellizia) dat het “monster” in Mioletonstone is geboren, een plaatsje

dat niet meer bestaat en dat 8 mijl van Oxford lag. De breedtegraad is te
hoog genomen, Oxford ligt op 51°46’ NB.

Monsterlijke trekken in een geboortehoroscoop volgens
Ptolemaios
1

2

De lichten staan zo ver mogelijk van elkaar verwijderd (oppositie dus).
Dat is hier het geval: a Cb.
Asc en MC zijn gescheiden door een malefic (f h). Klopt: h in 11.
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3

Kijk naar de laatste nieuwe of in dit geval volle maan voor de
geboorte. Wat is de heer hiervan? Op 5 juli 1552 stond de laatste volle
maan in 0, heer h, malefic.

4

Als 1-3 het geval zijn én de lichten staan allebei in een teken van een
viervoetig dier (in dit geval is dat alleen de a) én de twee malefics “are
centered”, dan krijg je een kind dat je niet meer menselijk kunt
noemen. (De uitdrukking “are centered” begrijp ik niet; in het Grieks
en het Latijn staat precies hetzelfde; ik moet dus nog nakijken in de
Tetrabiblos boek 1 wat bedoeld wordt.)

5

Als er naast dit alles ook nog eens geen aspect is met een benefic (d
g), dan gaat het echt om een dierlijk wezen, dus nog een graadje erger
dan het vorige.

6

Een aspect met g of d maakt het een kind van het type “heilige
onschuld”.

7

Voor een ander type moeten d en g de a of de b “zien”. Dat wil
zeggen dat ze in tekens staan die 60ᵒ, 90ᵒ, 120ᵒ of 180ᵒ van elkaar
verwijderd zijn. Die tekens maken met elkaar resp. een zeshoek, een
vierhoek, een driehoek of een rechte lijn; ze hebben rechtstreeks
verband met elkaar. In deze horoscoop “zien” d en g de b, want ze
staan in recht tegenover elkaar liggende tekens. (Ptolemaios deed niet
aan orbs, al is het natuurlijk wel zo dat de werking van het aspect, van
het “zien” letterlijk, sterker wordt naar-mate de hoek exacter is.) d en
g staan ook nog in hetzelfde teken als de a. Ze raken elkaar wel, maar
“zien” elkaar niet.
In een “monster”-horoscoop waar dit fenomeen zich voordoet, is krijg
je een herma-frodiet of een “harpocrates”, iemand die nooit volwassen
wordt. De Siamese tweeling in kwestie heeft maar een paar weken
geleefd, en ze deelden de vagina, ook een merkwaardig seksueel
fenomeen.

Het volledige artikel staat op de site van Fokkelien:

https://www.astrocursus.nl/art/ptolemaios-cardano.pdf en ook op de site
van de NVWOA in de rubriek Publicaties.
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Annie van
Berckel
overleden
Annie van Berckel, oud-lid van ons is
overleden, 90 jaar. Sommigen zullen
zich haar nog goed herinneren, ze
was geen onopvallende verschijning.
Ze is een tijd secretaris van de
vereniging geweest.
Ze maakte zich op bevlogen wijze,
sterk voor de superioriteit van de
siderische astrologie en ze was in
hart en nieren toegewijd aan
(onderzoek naar) de astrologie, voor
haar behorend tot de ‘hogere zaken
van het leven’.

Baldur Ebertin overleden
Albert Bredenhoff
Op 6 juli 2020, enige weken voor zijn 87ste verjaardag, overleed Baldur
Ebertin. Hij stamde uit een roemruchte astrologische dynastie: kleinzoon
van Elsbeth Ebertin die astrologie combineerde met grafologie en zoon van
Reinhold Ebertin die binnen de astrologie de kosmobiologie introduceerde
waarin hij veel werkte met midpunten. Baldur richtte zich meer op de
therapeutische kant en was naast astroloog meer “Heilpraktiker”; zijn
proefschrift uit 1960 “Gehirn und Seele”was daar al een voorbode van.
Later kwam daar zijn interesse voor het thema reincarnatie bij. Tot op
hoge leeftijd nam hij deel aan congressen en bleef hij actief in de
hulpverleningspraktijk.
Ik heb Baldur meegemaakt op een van de astrologie-congressen in
Oldenzaal. In moest terugdenken aan het voorjaar van 1988 toen zijn
vader Reinhold overleed en ik twee in memoriams schreef: een
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astrologisch getinte voor het tijdschrift SPICA en een meer
wetenschappelijke versie voor AinO het tijdschrift van de NVWOA.

Baldur Ebertin werd geboren op 21 juli 1933 te Erfurt om 19.12 uur 50.58
NB; 11.01 OL.

Klassieke astrologen
Albert Bredenhoff
Met de dood van Robert Zoller (*25-01-1947 +24-01-2020) leeft nog
slechts één deelnemer aan het roemruchte project Hindsight, namelijk
Robert Hand (*05-12-1942). Hindsight ijverde ervoor om klassieke
astrologische teksten, meestal Griekse bronnen, toegankelijk te maken en
te vertalen in het Engels. Reeds eerder was Robert Schmidt (*22-121950 +06-12-2018) overleden en de minder bekende Olivia Barclay (*1212-1919 + 01-04-2001) was hen reeds voorgegaan.
Het project Hindsight heeft de studie van Griekse en Arabische teksten
binnen de astrologie in grote mate gestimuleerd.
In Nederland kennen we het werk van de astrologen Martien Hermes en
Oscar Hofman. De astrologische traditie wordt buiten Nederland
vertegenwoordigd door John Frawley (*16-05-1955), Lee Lehman (*0909-1953) en Benjamin Dykes: de laatste is student van Robert Zoller
geweest. Hun werk bevat de interpretatie van veel oude teksten en
bronnen waaruit blijkt dat de moderne astroloog nog veel kan leren en
experimenteren met het gedachtegoed van onze verre voorgangers. Met
name Benjamin Dykes lijkt zich te ontpoppen als een veel-vertaler en
publicist op het terrein van de traditionele astrologie.
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De 84 Wegen van Geest naar
Stof, van Aarde naar Kosmos
Cees Jansen

Dit is de naam van een essay die ik eerder dit jaar schreef en waarvan een

beknopte versie is opgenomen in het septembernummer van het AVN-blad
Astrofocus. Na een kennismaking met de levensboom uit de Kabbalah
jaren geleden en een college Judaïca van Wagenaar in 2016 op de
Academie voor Geesteswetenschappen, rees bij mij de vraag hoeveel
wegen er zijn doorheen deze graaf, de wiskundige naam voor een
structuur als de levensboom. Welteverstaan wegen waarbij alle tien
Sefiroth precies eenmaal aangedaan worden.
Vervolgens heb ik een aantal teksten en boeken over de Kabbalah
bestudeerd, waaronder de Sefer Yetsirah. Ik werd geboeid door de
numerologisch-wiskundige teksten en de relatie met astrologie. Dat
voerde mij tot het concipiëren van een projectie van de Zwarte Lichtenastrologie op de levensboom en vice versa. Niet in de laatste plaats
vanwege het fundament dat de Kabbalah vormt in de boeken van George
Bode over de Zwarte Lichten.
Naast een introductie van de levensboom, schrijf ik in mijn essay over het
Hebreeuwse alfabet, de bekende relatie tussen de levensboom en de
astrologie, de levensboom en de Zwarte Lichten-astrologie en het
bijzondere van het inconjunct aspect. Ook durf ik het aan een tiendeling
van de zodiak voor te stellen.
Het belangrijke resultaat, nl. dat er precies 84 wegen door de Levensboom
zijn van Kether naar Malkuth wordt vervolgens beschreven, waarbij
ingegaan wordt op de relatie met de planeet Uranus en het bijzondere van
het getal 84.
Het volledige artikel is te downloaden van mijn website
www.ceesjansen.nl
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Uit The Astrological Journal juli/
augustus 2020
Frank Vernooij

Chris Mitchell ‘How
medieval astrologers
knew what you really,
really wanted’
‘It seems at first most
unlikely .That a 12th century
teacher called Roger of Hereford
taught astrology at a Catholic
schooL Not only that, he wrote
England’s first astrology textbook,
Judicial Astrology – a work still
largely unknown even by
traditional practitioners and
scholars today.The author shares
the results of his unique research,
examining Roger’s horary work
and chronicling how post-pagan
Christian hostility failed to prevent
the renaissance of astrology in the
High Middle Ages’’ .
‘It is true that the Church was highly suspicious of astrology and had
been since its early days. Astrology had its origins in the pagan world,
where ideas from Mesopotamia and Egypt found their way into the
Hellenistic astrology developing in the Greek Empire, and subsequently
incorporated into the pagan Roman Empire. Saint Augustine of Hippo,
in the 4th century, was a scholar who had practised asstrology himself
before converting to Christianity, and condemned astrology as being
blasphemous. Emperor Justinian forbade in 529 teaching any subjects
with the taint of paganism, which resulted in the closure of various
academies, including the famous Athenian Academy. By this time, the
Roman Empire in the West had already collapsed, and with it a knowledge
of Greek (in which many astrological texts were written). It forced
astrology out of the remaining Roman Empire, by now based in
Constantinople.
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Some philosophers and astrologers fled east, to the court of King Chosrau
in Persia, whose dominant religion, Zorostrianism, embraced astrology.
Greek texts were then translated into a Persian language, Pahlavi. A
century later saw the rise of Islam, and the subsequent conquering of the
Persian Empire by the Muslim armies. The new Muslim rulers saw the
benefit in the old ‘pagan’ sciences, including astrology, and during the
century enthusiastically translated the and during the 8th century
enthusiastically translated the corpus of classical texts on astrology and
other subjects from Greek and Pahlavi into Arabic.
Meanwhile, in Western Europe, astrology, although not astronomy, was
still officially disapproved of. Using astrology to foretell the future might
be taboo, but in practice nobody in Europe knew how to do that any
longer. Most of Spain had come under Muslim control in the 8th century,
and there were subsequent and tentative diplomatic and scholarly
contacts between Islamic Spain and Christian Europe. In the 11th
century the King of Leon had contacts with the caliph in Andalusia, and
obtained copies of Arabic scientific texts. Thus, by the l0th century
Christian scholars were familiar with some Arabic science, and by the 11th
century they even had access to some astrological texts such as the
Mathesis. In the 12 century. due most part to the capture of Toledo
(near modern-day Madrid) in 1085, a major centre of islamic learning,
Christian scholars had access to Arabic texts in large numbers for the first
time. Scolars came from across Europe learnig Arabic and translating texts
in Latin, also of astrolgy such as the Tetrabiblos; and others were Arabic
works such as al-Qabisi’s ‘Introduction to Astrology’ and Abu Ma’shar’s
‘Great Introduction to the Science of the Stars’, which were books of
techniques derived from Hellenistic, Persian, and Indian astrology. Other
texts such as Ptolemy’s Almagest showed how to calculate planetary
positions, and later Arabic editions improved on these calculations.
Was the Church opposed to astrology? The answer is mixed. In
England in the 12th century, universities had not quite come into
existence; that would come a few decades later in the early 13th century.
Some cathedral schools did indeed focus on teaching the skills needed to
be a good monk or priest – Latin grammar, chanting, singing hymns, and
basic theology, and would have been shocked at the study of something
potentially heretical as astrology; but other schools focused on a broader
curriculum. Hereford was one such school and it seems that astrology
and science were embraced there far more than in other schools, and with
the support of the local clergy. Roger of Hereford, then, wrote the first
horary astrology textbook in England, ‘Judicial Astrology’ (not his title). It
is in four parts: simple judgements, intentions, elections and methods of
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judging. Roger’s text is strong on techniques but gives few examples.
For a medieval book designed to be used in a classroom, this is not
surprising. Parchment was not cheap, copies had to be produced by hand
and so it is easier to read out the text and then go through a worked
example in the classroom. However, Judicial Astrology does provide one
worked example. Dat werkt hij verder uit.
Prior to my PhD thesis on this book, the only paper analysing part of
this book was written over 25 years ago, by Nicholas Whyte, who was
an historian of medicine and not an astrologer. He concluded that Roger
had developed everything himself. In fact, these techniques were Arabic in
origin’.
Chris Mitchell has a PhD from the University of Leicester on the topic of
medieval astrology.

Oscar Hofman The Great Conjunctions and fixed stars
deel 2
‘By using the Great Conjunctions of Saturn and Jupiter, it is possible to
cast a reliable natal chart with exact timing for countries and even for
cities. This amounts to a major breakthrough in mundane astrology
because it puts to an end discussions or lack of clarity about the time a
country or city was born. In this second article of a series of three, a new
US chart analysed. The Great Conjunction natal chart of the USA (not the
4 July one) is tested against dramatic historical events such as Pearl
Harbour and 9/11he results are amazing.
This is done by using the exact moment of the Great Conjunction of
Saturn and Jupiter (‘GC’) preceding the birth’ event to create a
mundane chart. This earlier ‘foundation’ date allows us to see the first
unity under one ‘king’, a fundamental turning-point in the history of a
country or a declaration of independence. The best is to go back as far as
you responsibly can.
The nature (and all historical developments) of a country will be shown by
such a mundane GC natal chart. For example, the GC-chart (radix) for
Russia will go back to at least the 15th century. It is not given by the
start of the 1917 Russian Revolution which is only a historical event shown
by the older foundation chart.
As discussed in the previous article, for England we would take the last
GC preceding the Norman invasion by William the Conqueror as the basis
for calculating mundane radix. It is true that there was a history before
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this that but this invasion was such a turning-point that it can be treated
as the foundation.
It is important to use the fixed stars. Without them you will miss about
50% of what the chart has to offer. In this article the chart of the US will
be presented. Probably no mundane chart has been discussed more
fiercely than this because the exact moment of the ‘colony’s’ Declaration
of Independence is unclear. The US radix, its astrological blueprint as a
country, is given by the GC preceding the Declaration of Independence
(on 4 July 1776) and this takes us back to 18 March 1762. The location
Washington, the symbolic centre of the country to be born.
Daarna werkt hij deze horoscoop uit. Nog een citaat: ‘If the 9/11 terrorist
attack on the US in 2001 is not represented clearly in the solar return
chart, we have a real problem. But we are not disappointed. It is
overwhelming. You almost don’t have to be an astrologer to see it...No
astrologer clearly predicted this dramatic event at the time, suggesting
that something is missing in the mundane methods. An astrologer must
be able to predict this kind of drama for his country. If not, his or her
methods should be supplemented. Remember that if a royal astrologer in
the past had missed such a tragic event, his head would almost certainly
have rolled. This does not make other techniques, such as igresses,
eclipses or outer planetary cycles superfluous, but it does make mundane
astrology much, much easier and clearer’.

Boekbespreking:
Oscar Hofman Fixed Stars in the Chart: Constellations,
Lunar Mansions and Mythology’
‘Hofman states: “The stars in a chart represent an individuals’ life-quest in
contrast to the planets, which indicate the events and the conditions of
the life”
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Facebook en astrologie
Jan Kampherbeek
Facebook heeft nogal wat nadelen, ik denk dat die genoegzaam bekend
zijn. Maar Facebook biedt ook goede mogelijkheden mits je het op een
verstandige manier gebruikt. Voor informatie over astrologie is het soms
zelfs een goudmijn. Maar zoals in een echte goudmijn moet je wel weten
hoe je de korreltjes waardevolle informatie kunt vinden.
Als je je aanmeldt bij Facebook – dat is gratis – kun
je ‘vrienden’ maken en je kunt je aanmelden bij
een veelheid aan groepen. De vrienden hebben
toegang tot je eigen tijdlijn, de berichten die je
plaatst, en kunnen daar op reageren. Je kunt
natuurlijk andere geïnteresseerden in astrologie tot
vriend maken maar vaak is dit ook de plek waar je
familie en collega’s treft. Voor astrologische
uitwisseling is dat minder geschikt. Interessanter is
het je bij groepen aan te sluiten. Facebook kent heel veel groepen die
specifiek over astrologie gaan. Wees niet te enthousiast: je zit
waarschijnlijk niet te wachten op een groep met 300 berichten per dag.
Verstandig is om groepen die interessant lijken te proberen en, als ze
tegenvallen, onmiddellijk weer op te zeggen. Die voorzichtigheid is niet
overdreven: veel groepen die er interessant uitzien dienen alleen als
vehikel voor commerciële boodschappen. Vaak is er ook een negatieve
cultuur ontstaan waarbij de leden vooral proberen andere leden
belachelijk te maken. Dit hangt vooral af van de moderator, degene die de
groep beheert. Zo’n moderator kan ingrijpen maar veel moderators nemen
die taak niet serieus. En soms zijn ze zelf de bron van de problemen….
Gelukkig zijn er ook groepen waar dit probleem zich niet voordoet. Zo is
de in Nederland zeer bekende AstrologieBlog van Liz Hathway behoorlijk
vrij van genoemde problemen. Dit is duidelijk het gevolg van een strak
beleid door de moderators.
Er is genoeg moois te vinden op Facebook. Ik geef hierna een overzicht
van enkele groepen die wellicht interessant zijn met mijn beschrijving en
commentaar. Je kunt de links gebruiken maar ook in Facebook zoeken op
de naam van de groep.
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AstrologieBlog
De al eerder
genoemde groep
AstrologieBlog is
voor het
Nederlandse
taalgebied zonder
twijfel de
belangrijkste
Facebook groep op
het gebied van
astrologie. Deze groep telt ruim 1600 leden en staat open voor iedereen
die in astrologie is geïnteresseerd. De besproken onderwerpen variëren
van vragen over horoscoopduiding tot inhoudelijke discussies over de
achtergronden van de astrologie. Liz Hathway en haar mede-moderators
zijn waarborg voor een prima sfeer in deze groep.
https://www.facebook.com/groups/121130691349471

PlanetDance
Zoals de meesten
zullen weten is
PlanetDance een gratis
astrologie programma
van Jean Cremers dat
met gemak kan
wedijveren met de
vaak duur betaalde
commerciële
astrologische software. In de groep PlanetDance vind je aankondigingen
over nieuwe functionaliteit, gevonden fouten èn de correcties daarop en
vragen over gebruik van de software. Maar je kunt hier ook je ideeën en
wensen over het programma kwijt. Vanwege de vele informatie is deze
groep een must als je met PlanetDance werkt.
https://www.facebook.com/groups/121130691349471
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Enigma: Software for Astrological Research
Enigma is mijn eigen
programma. Dit
programma zit nog in
de beginfase: het
kent bij lange na niet
zoveel mogelijkheden
als PlanetDance.
Enigma richt zich
primair op onderzoek
naar astrologie. In
deze groep vind je
weinig berichten; het gaat vooral om aankondigingen over nieuwe
releases en incidenteel vragen en opmerkingen.
https://www.facebook.com/groups/246475509388734

Astrological Declinations and OOB Objects
(In Celebration of Kt)
Deze groep
richt zich op
declinaties met
daarbij een
focus op het
werk van Kt
Boehrer. De
groep is
internationaal
en kent veel
bekende
astrologen. Voor velen vormen declinaties de te vaak genegeerde extra
dimensie van de astrologie. Als je er ook zo over denkt – of gewoon
geïnteresseerd bent in declinaties – moet je zeker naar deze groep kijken.
De groep wordt uitstekend gemodereerd door Wendy Guy en de
Nederlandse Marij Norden.
https://www.facebook.com/groups/ktmemsofdeclins
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Morin’s method of
determinations
Deze groep richt zich specifiek
op de methoden van de
astroloog Morin de Villefranche.
Voor de liefhebber van klassieke
astrologie.
https://www.facebook.com/groups/908830242514869

Alphee Gators
Research Group
In deze groep vind je berichten van
de onderzoeksgroep rond Alphee
Lavoie.
https://www.facebook.com/groups/257078494852164

Diverse stromingen
Je vindt van veel stromingen een speciale groep op Facebook. Hierna een
kort overzicht van enkele van die groepen.
•

VZLA sprituele astrologie. De groep van de Vereniging voor
Zwarte Lichten Astrologie.
https://www.facebook.com/groups/837242626636022

•

Horoscopen duiden met 7 planeten. Een groep over klassieke
(vooral Helleense) astrologie die wordt beheerd door Martien
Hermes. https://www.facebook.com/groups/2419695024981472

•

Picasso. Een groep van Eg Sneek met vooral een focus op
prenatale astrologie, aardbevingen en de astrologische duiding van
kunst. https://www.facebook.com/groups/1930173560571143
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Onderzoek explosies
Vervolg 14 explosies bekeken op 22 factoren
Frank Vernooij

Onderstaande tabel geeft een aantal bijzonderheden weer van alle
aspecten kleiner dan 1 graad tussen 22 factoren van de horoscopen van
14 grote explosies. Zm en g zm is (gecorrigeerde) zwarte maan. Ook
Haumea, Eris, Makemake en Sedna. , (Zie voor de achtergrond de laatste
nieuwsbrieven).
De aspecten zijn onderscheiden en geteld naar een orb van een kwart,
een halve, driekwart en een hele graad. Tevens is er een onderscheiding
naar majeur-mineur. Tussen haakjes staan de hoeveelheid aspecten met
Ascendant, MC en Gelukspunt omdat die helaas gedeeltelijk
onbetrouwbaar zijn vanwege een niet altijd exacte tijd.
Onderlinge aspecten tussen deze drie factoren zijn niet meegenomen.
Aspecten tussen de ware en de gemiddelde node zijn ook niet
meegenomen. Bij twee van de 14 explosies was de tijd te globaal
waardoor daarbij Maan, Ascendant, MC en Gelukspunt niet zijn
meegenomen. Dat betekent dat, nog afgezien van van artefacten, de
cijfers onderling niet zo maar vergelijkbaar zijn.
Een voorbeeld: De Zon telt het grootste aantal aspecten met een
maximale orb van 1 graad: 18(14)-32(29) = 50. D.w.z. 18 majeure en 32
mineure aspecten waaronder resp. 4 en 3 aspecten met Asc., MC of
Gelukspunt.
Wat in deze tabel niet te zien is is onderscheid tussen aard van aspecten,
bv harmonisch of disharmonisch, en of bepaalde aspectcombinaties
opvallend vaak terugkomen.

Uitschieters in de scores lijken onder meer: de hoge score van de Zon
en de ware Node en de lage van Jupiter. Met betrekking tot het
uitgangsidee dat Mars en Uranus sterk betrokken zouden zijn, valt dit in
deze cijfers alleen af te zien aan Mars bij aspecten met orbs kleiner dan
een halve en vooral een kwart graad.
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Totaal majeure en mineure aspecten < 1 graad (tussen haakjes wat
overblijft na aftrek van aspecten met asc, mc en gp)
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Gratis downloaden (1): De
Mythologie der Babyloniërs door
Hugo Winckler, vertaling Albert
Bredenhoff
Hugo Winckler was één van
de bekendste kenners van
de Mesopotamische cultuur
omstreeks de wisseling
tussen de 19e en 20e eeuw.
In 1903 publiceerde hij zijn
Himmels- und Weltenbild
der Babyloniër.
In 1983 vertaalde Albert
Bredenhoff dit werk en
vulde het aan met een
vertaling van een ander
werk van Winckler - Die
babylonische Weltschöpfung
– en een biografie over
Winckler.
Belangrijk materiaal over de
beginperiode van de
astrologie en over de
mythologische achtergrond
waar astrologie voor een
groot deel op berust.

Je kunt dit boek in PDF-formaat downloaden via:
http://radixpro.nl/astrologische-boeken/
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Gratis downloaden (2): Astrology
in Mesopotamian Culture door A.
E. Thierens
Adolf E. Thierens is vooral
bekend geworden als
grondlegger van het
Nederlandsch Genootschap
voor Astrologie en Moderne
Astrologie (de latere WvA)
en van Urania. Daarbij
bleek hij vooral een
voorstander van eeen op
theosofische leest gestoelde
esoterische astrologie.
Minder bekend is dat hij ook
Mesopotamische astrologie
bestudeerde bij professor F.
M. Th. Böhl.
In 1935 publiceerde
Thierens Astrology in
Mesopotamian Culture. Zijn
aandacht gaat vooral uit
naar mythologische
aspecten van de
Mesopotamische astrologie
Je kunt dit boek in PDF-formaat 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
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