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Lezing Gerhard Jannink
Zaterdag 1 februari geeft Gerhard Jannink een lezing over de invloed van de
maan en planeten op de plantengroei. Hij licht toe: “Door het doen van
zaaiproeven op verschillende dagen kun je zien dat er grote verschillen zijn in de
zaaisels, de kwaliteit en gezondheid. De hoeveelheid zaad die u kunt oogsten is
ook enorm verschillend. Door op het juiste moment te zaaien kunt u zonder
chemie en kunstmest een veel beter gewas verbouwen.
Ik laat een experiment van 100 dagen rogge zaaien zien. U kunt de verschillen
duidelijk zien.
Op mijn website is een planeetkaart te zien hoe de verschillende werkingen door
elkaar in de tijd lopen. Het gecompliceerde is dat u met meerdere dingen van de
loop van de (maan en planeten) rekening moet houden. Het is nog een open
terrein voor onderzoek.”
Gerhard Jannink gebruikt een planeetkaart die u op zijn website
www.agriculture-of-tomorrow.eu gratis kunt downloaden. Aan het eind van deze
Nieuwsbrief ziet u de eerste twee pagina’s van deze Planeetkaart.
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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/meta/2017routenvwoa.pdf
Tijd: 13:30 – ca. 17 uur. Zaal open vanaf 13 uur.

Zaterdag 1 februari
Gerhard Jannink over De invloed van de maan en planeten op de plantengroei.
Zie de toelichting aan het begin van deze Nieuwsbrief.

Zaterdag 7 maart
Algemene Leden Vergadering

Zaterdag 4 april
Open discussie bijeenkomst met onder meer: geo-helio groep – stand van zaken
en ontwikkelingen.

Zaterdag 2 mei
Nog in te vullen
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Vernieuwde website NVWOA met
170 artikelen over astrologie
Jan Kampherbeek

Begin januari hebben we onze website opnieuw opgezet. Een groot deel
van de fraaie vormgeving die Fokkelien von Meyenfeldt ooit heeft gemaakt
hebben we kunnen behouden maar we hebben ook vernieuwingen
aangebracht. Zo is de site nu beter te bekijken via een smartphone. De
belangrijkste reden voor vernieuwing was het verminderen van de tijd die
nodig is om de site te beheren. Voor de technisch georienteerden onder
ons: we draaien nu via WordPress.
Wat opviel bij het opnieuw opzetten van de site was het grote aantal
artikelen dat in de loop van de tijd is verschenen, onder meer in oude
Nieuwsbrieven. Die artikelen staan nu, alfabetisch per schrijver, in de
rubriek ‘Teksten’. Het zijn er ruim 170 maar wat belangrijker is: ze zijn
van een hoge kwaliteit. Het is de moeite waard eens te kijken wat u hier
aan informatie kunt vinden.
Een rubriek die u tijdelijk niet ziet is de pagina over onze bibliotheek.
Binnen enkele maanden vindt u die rubriek weer terug maar dan in de
vorm van een database die u online kunt raadplegen. Kees Jansen, Frank
Vernooij en Jan Kampherbeek werken momenteel aan een inventarisatie
van zowel de boeken als de tijdschriften en het resultaat daarvan slaan we
in die database op. Zoals gezegd is de eerste versie van die database snel
beschikbaar maar de inventarisatie zal meer tijd vergen; het gaat om heel
veel materiaal.
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Uit astrologische bladen
Frank Vernooij

Uit Astrofocus december 2019
(In de vorige nieuwsbrief lieten we daar al iets uit weten).
Recent, 5 januari, hield Cees Jansen een lezing voor de NVWOA over de
Zwarte Lichten. In Astrofocus ook een artikel hierover.
Janny Glijnis ‘het verschil tussen de niet-gecorrigeerde en de
gecorrigeerde zwarte maan’
‘De Zwarte Maan is inmiddels een begrip geworden onder astrologen’
schrijft ze en het artikel geeft uitleg over de betekenis en het verschil. Er
wordt geen melding gemaakt of het vooral astrologen in Nederland betreft
en ook niet waar de theorie over de Zwarte Lichten, waar de Zwarte Maan
deel van uitmaakt, historisch gezien vandaan komt.
De Zwarte Maan is de naam van het astronomische punt dat het tweede,
lege, brandpunt van de ellipsvormige baan van onze ‘gewone’ Maan om de
aarde markeert. De Maan maakt geen cirkel maar een ellips om de aarde
en de aarde zelf staat in het andere brandpunt. Die ellips heeft niet alleen
twee brandpunten maar ook twee eindpunten, misschien beter gezegd
omkeerpunten, en vanuit de aarde gezien ‘terugkeer punten’. Het verste
punt vanuit de aarde gezien staat wat verder dan het Zwarte Maan
brandpunt. Dit wordt de gecorrigeerde Zwarte Maan genoemd, ook wel
apogeum en de snelheid van de Maan is daar het laagst. Het andere
omkeerpunt staat uiteraard juist dichtbij de Aarde en de snelheid van de
Maan is hier het grootst. Het gebied tussen de Zwarte Maan, of:
ongecorrigeerde Zwarte Maan, en de gecorrigeerde Zwarte Maan is in de
horoscoop maximaal 12 graden en 18 minuten: de Zwarte Maan zone.
De betekenis: ‘je kernkwaliteit, je uniciteit, verhoogd inzicht, je
integriteit, het ongewone van je waarin je niet erkend bent in je
ontwikkeling, waar je in meerdere opzichten ‘einzelganger’ en alleen bent.
Je bent op dit punt ‘mentaler’. De positie van de Zwarte Maan
correspondeert dan met dit direct innerlijk intuïtief weten, de positie van
de gecorrigeerde Zwarte Maan met het daarmee in interactie komen met
de wereld: de initiële afwijzing en het omgaan daarmee. De leegte, het
onbehagen dat hierdoor wordt veroorzaakt, kan op beide punten ervaren
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worden. Ze is moeilijk op te lossen omdat die eigenschap niet gezien /
erkend / gewaardeerd wordt en dus niet bevestigd. De buitenwereld
begrijpt deze kwaliteit niet en de persoon in kwestie begrijpt de weigering,
de afwijzing niet. Dat kan zeer diep raken en een hoge drempel geven om
deze eigenschap te durven laten zien. Bij progressies wordt bij de Zwarte
Maan dus je innerlijk en een innerlijke drang vooral geraakt en bij de
gecorrigeerde Zwarte Maan de impuls om ook naar buiten met manifest
gedrag te reageren. De horoscopen van Willem Alexander en Maxima
worden als illustratie gebruikt, mede omdat er sprake is van verschillende
huizenposities van de beide punten.
In het artikel wordt gedeeltelijk gerefereerd aan de
ontwikkelingsprocessen, in samenhang met de andere Zwarte Lichten, die
de mens vanuit deze optiek doormaakt c.q. zou moeten doormaken.

Opmerking: in dit artikel wordt iets te vanzelfsprekend gesproken van
het eindpunt / omkeerpunt / gecorrigeerde Zwarte Maanpunt. Er is een
probleem: het kan niet nauwkeurig vastgesteld worden.

Oscar Hofman ‘ziekte in de radix’
Zijn derde artikel (zie ook eerdere nieuwsbrieven) over ‘Klassieke
Medische Astrologie’. De uurhoek van de vraag geeft in deze
klassieke optiek ‘een glashelder beeld van de situatie van het moment van
de vraagsteller, de oorzaak van het symptomenpatroon, altijd beschreven
als een overmaat van één van de elementen en een verstoorde
planeetenergie… De moderne aanpak bestaat meestal uit een
alternatieve medische benadering zoals homeopathie of andere
natuurgeneeskundige methodes die, soms wat losjes, gecombineerd
worden met de duiding van de geboortehoroscoop. Dat kan tot goede
resultaten leiden, maar de klassieke aanpak waarin diagnose en
behandeling systematisch op de uurhoek-diagnose worden gebaseerd is
duidelijk anders. Je hoeft om als klassieke medisch astroloog te kunnen
werken geen homeopaat of natuurgeneeskundige te zijn bijvoorbeeld. De
astrologie is de basis, waarbij kennis van kruiden , voeding, alchemie,
metaalpreparaten, edelstenen en traditionele psychologie natuurlijk goed
van pas komt. In de geboortehoroscoop kun je de individuele
constitutionele zwakheden zien en ook wat je daartegen kunt doen’. Dit is
vooral preventief van belang.
Om die zwakheden te kunnen vaststellen worden 5 stappen doorlopen :
1. Bepaling van het temperament, d.w.z. ‘mengsel’ van de elementen
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waarmee de persoon fysiek en psychologisch beschreven wordt – dit
behelst op zichzelf vijf stappen. 2. Duiding van het 6e huis. 3. Mogelijke
schadelijke aspecten met heer 1 of Ascendant. 4. Analyse van het ‘Pars
van ziekte’, een Arabisch punt: een combinatie van de standen van
Ascendant, Mars en Saturnus. Aan de hand van de horoscoop van prins
Claus wordt een en ander geïllustreerd, waarbij er ook een typering van
de Nodes wordt gegeven: ‘de Zuidknoop, bij Claus op de Ascendant,
heeft een sterke Saturnusachtige werking – ze neemt dingen weg en
vraagt om een radicaal offer. Hij moest dan ook zijn persoonlijke leven
offeren vanwege het huwelijk dat hij was aangegaan Er valt best met een
Zuidknoop te leven, als je heel bewust het offer brengt dat van je
gevraagd wordt. Blijf je je verzetten, dan blijft het een probleem omdat de
Zuidknoop altijd zaken zal remmen en weg zal nemen. Als je het
gevraagde offer brengt, verdwijnt niet direct de invloed maar je maakt er
dan wel op een optimale manier gebruik van. Je kunt via de Zuidknoop
afstand nemen van een te grote gehechtheid aan allerlei wereldse zaken
en meer rust scheppen. De Noordknoop heeft een tegengestelde werking,
deze maakt zaken juist veel groter. Dat klopt natuurlijk ook, hij (Claus)
moest voortdurend plichten vervullen, voortdurend met anderen bezig zijn
en dat was zeer nauw verbonden met zijn huwelijk: Noordknoop op de
Descendant’.
Opmerking: wat betreft de Nodes lijkt het dan dat in deze optiek beide
een ‘gezicht van Saturnus’ laten zien met een existentiele lading die
levensbepalender lijkt dan waar Saturnus als hemellichaam mee
correspondeert.

Jan Pronk ‘de horoscoop van den Haag, een onderzoek’ – een
originele opzet.
‘Het moment waarop het dorp ‘die Haghe’ ontstaat is niet te achterhalen.
Er is ook geen datum te ontlenen aan het verkrijgen van stadsrechten.
Toen ze die in 1806 kreeg was er geen concreet recht meer aan
verbonden, zodat het niets voorstelde’.
Het onderzoek neemt als uitgangspunt de concentratie van moeilijke
gebeurtenissen in oktober 2019: het grote boerenprotest, de val van
het Haags Bestuurscollege: 2 wethouders verdacht van corruptie, het zeer
kritische rapport over het uit de hand gelopen vreugdevuur, het aftreden
van de burgemeester, nog een boerenprotest, het protest van de
bouwers.
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De eerste keer dat er sprake is van een vermelding van den Haag, in
ouderwetse spelling, was 1284. Floris V tekende vanaf dat jaar daar al zijn
officiële oorkonden.
In de loop van de langzame planeten is er een behoorlijke overeenkomst
op te merken tussen oktober 2019 en 1284. ‘Frappant is dat Saturnus en
Pluto in Steenbok stonden en op 20 december een conjunctie maakten.
Transit Pluto raakt de radix Saturnus van 1284 m.n op 27 januari en 15
oktober. ‘Wanneer we de twee standen vergelijken en deze projecteren op
de zaken waar den Haag bekend om staat, politiek machtscentrum en
stad van vrede en recht, dan is het duidelijk dat de standen van 15
oktober daar het beste aan beantwoorden’. Zo komt hij uit op een
geboortehoroscoop met Ascendant 4.52 Steenbok met Saturnus
conjunct Pluto in het eerste huis en de Node en de Maan conjunct
Ascendant – de Maan vanuit het 12e huis.
‘De transiterende Pluto raakt 2021 zijn radixpositie van 1284 drie
maal. Dat lijken goede momenten om de waarde van de voorgestelde
radix te testen’.

Uit de Astrological Journal maart/april 2019
Kim Farnell, ‘Modern astrologers’: The lives of Bessie and Alan Leo’
uittreksel uit een net verschenen boek over hen en het tijdsbeeld.

In het kader van horoscopen van klassieke componisten : Pam Crane
‘Händel’.

In memoriam door Roger Pearse en Nick Campion van Robert H.
Schmidt, de geleerde die hielp om de oude Westerse (klassieke)
astrologie te doen herleven middels het project Hindsight samen met
Robert Hand en Robert Zoller.
Schmidt, geboren 22 12 1950, was essentially an auto-didact, selfmotivated, self-taught. He rejected the academic path. Not only did he
translate Greek and Latin manuscripts into English as the primary purpose
of Project Hindsight but also had a feel for the customs of the ancient
World. He self-published his translations which inevitably means that they
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did not find their way into academic research libraries. This is unfortunate,
and it means that they remain obscure.
In five years from 1992 to 1997, he produced a remarkable body of
translated work which has had, and continues to have, a huge and
growing impact on the emerging culture of young astrologers. By 1997 the
collaboration between Schmidt, Hand and Zoller had fizzled out for a
combination of personal and scholarly reasons, following which Schmidt
seems to have lost much of is motivation.
Controversially, Schmidt claimed that Greek astrology was a single
system invented by Eudoxus, of which all subsequent Western
astrology was a degenerate form. This obliged him to reject the more
Standard modern theory in which there were multiple routes of
transmission of astrology from Mesopotamia to the Greek and Hellenistic
worlds, followed by multiple points of innovation and invention. The belief
that the original pure form of all Western astrology was soon to be
revealed did, though, captivate those who gathered around him. They
represented a turning away from the then, about 1980, dominant
modernism of esoteric, psychological and scientific astrology. For many
astrologers the answers to astrology’s problems now lay in the rediscovery
of the past rather than the creation of the future.

Voorspelling: Marguerita dar Boggia ‘The next economic crash’
Zich baserend op aspecten van eclipsen met de horoscoop van de US
Sibley Chart en de Federal Reserve Chart verwacht zij de crash tussen
22 september en 21 december 2020, en waarschijnlijk eind
september, begin oktober. Overigens verwacht ze in 2023 een oorlog
die het Midden-Oosten, de Near East en delen van Europa zal treffen.

Joao Medeiros The Aries ingress chart. Deze Portugese astroloog met
een achtergrond in statistisch werk doet veel onderzoek naar ingresses als
voorspeller van collectieve gebeurtenissen. Eerder al naar ingresses
van Saturnus, m.n. als er sprake was van een samenstand met de Zon
of spanningsaspecten met Mars (zie: nieuwsbrief aug en sept ‘19)
Most traditional sources consider Aries to be the sign of major beginnings.
As the marker of the spring equinox it is not a surprise that 0° Aries was
chosen as the official start of the tropical zodiac. Since it is the only
traditional dignity of the Sun in Cardinal signs – the exaltation – it makes
sense that the Sun’s Aries ingress was studied as an archetype for
the new cycle of life.
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Zijn onderzoek is intrigerend, hij schrijft expliciet over de valkuilen en
moeilijkheden om tot objectivering te kunnen komen. Hij bekijkt een
periode van 120 jaar vanaf 1900 en focust zich op de aspecten met de
Zon in de horoscoop van de Aries’ Ingress. Op grond daarvan selecteert
hij ‘planetary years’. Jaren gekleurd door een van de andere planeten, –
waarbij hij de transsaturnalen weglaat. Zo zijn er 12 Marsjaren, 9
Venusjaren enz. waarbij hij een lijstje mondiale gebeurtenissen
presenteert die in dat jaar plaatsvonden. De 13 Mercuriusjaren kon hij
niet duidelijk verbinden met gebeurtenissen. Venusjaren zouden
getypeerd zijn geweest door belangrijke gebeurtenissen die mensen
verenigden. Marsjaren uiteraard geassocieerd met de uitbraak van
crises, ongelukken en oorlogen. Zijn conclusie: There can be few doubts
that the chart for the Aries ingress of the Sun is very useful in analyses of
big collective trends, if we know the infrequency of certain aspects of the
Sun beforehand and what they represented in past blocks of time.
Zoals bijna altijd met dit ‘achteraf-onderzoek’ op wereldschaal: een
goede scepticus zou het moeten verifiëren aan de hand van een eigen
beoordeling van historische gebeurtenissen in de door hem
geïnterpreteerde jaren (immens werk) en de subjectieve interpretaties
van de onderzoeker op tafel moeten krijgen, waarmee niet gezegd is dat
er dan niets zou overblijven.
Toetsen Overigens: een beetje beoordelen kunnen we.
2018 It is interesting to note that the 2018 zodiacal year – lasting until
20 March 2019 – is a strong Mars year in this respect. However, so far
(as of 1 January 2019) the only traces of this are: the trade war between
the USA and China; the worst year in stock markets since 2008; and the
war/famine in Yemen.
2019, nog net lopende tot 21 maart 2020 heeft een Maan’inslag’. The
Moon’s pattern is more difïicult to grasp because its years are the most
numerous of all. Nevertheless, generally, they were peaceful years where
the common people, democracies, artists and women gained more
visibility.

Opmerking: Er zijn zelden geen artiesten in ‘visibility’ en ‘vrouwen’ is ook
niet makkelijk beoordeelbaar. Je zou wel aan de ‘me too’ golf kunnen
denken en waarachtig: die startte in 2017 en dat was ook een Maanjaar
(wikipedia De MeToo-beweging is een beweging tegen seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Zij begon in oktober 2017 met de hashtag
#MeToo op Twitter en andere sociale media die viraal ging en in vele
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landen in verschillende benamingen navolging kreeg). Wat betreft volk en
democratie roept dit wel de associatie op met ‘al het volk’ dat over de
hele wereld op straat is gekomen en op de meeste plekken het
ervaren/vermeende gebrek aan democratie als centraal thema heeft. In
de vorige nieuwsbrief heb ik het, n.a.v. de gepubliceerde artikelen, in
verband gebracht met de Saturnus-Pluto samenstand, maar het een hoeft
het ander niet uit te sluiten en het geeft dan ook een verklaring dat het
niet per se een vreedzaam Maanjaar was.
2020 wordt gekleurd door Saturnus. The themes of a tense SaturnSun combination seem to manifest at the end/death of long leaderships,
but also at events of tragic massive suffering, mainly by famine or war.
Nevertheless, the ‘good’ side of these years are, in many cases, the end of
long dictatorships or authoritarian goveraments, especially if helped by
the Moon or Jupiter, the planets that rule the people and freedom.
2021 door Venus. Venus years were related to important events that
united people or countries, either by treaties, coalitions, peace
agreements or celebrations, even if these were funerals of agreements or
celebration.

We kunnen het met belangstelling tegemoet zien.

Boekbespreking: ‘Christian Astrology’ van William Lilly door
Maggie Hyde
‘If you are serious about your astrology, you have no option but to buy
this book. Although written originally for beginners, it is today a volume
for the committed astrologer. The book is a solid 871 pages of facsimile
text. It divides into three parts: Introduction, Horriy, Nativities, with an
historical Afterword/Bibliographical Appendix by Patrick Curry and a brief
‘Modern Astrological Perspective’ by Geoffrey Comelius. Lilly is immensely
readable.
Why do present day astrologers need to know his work? In brief, he
carries the astrological lineage which is our inheritance from classical
istrology. There are two pertinent areas for the modern astrologer to focus
on with Lilly. The first is that of practical craft horoscopy, covering
principles, methods and techniques of the tradition. The second concerns
the attitude of the astrologer as embodied in practice. Lilly persistently
outlines principles and method and then shows us them in practice...’
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Planetenkaart Gerhard Jannink
Aan het eind van deze Nieuwsbrief treft u de eerste twee pagina’s aan van
de Planetenkaart van Gerhard Jannink. De hele kaart kunt u gratis
downloaden via www.agriculture-of-tomorrow.eu

Naar ‘Nieuwsbrieven’ op de website: https://www.nvwoa.nl/nieuwsbrieven/

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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Gerhard Jannink

bestrijdingsmiddelen verplaatsen zich door de nevel.
Een reis door de tijd.
Zwaluwen eten ook
ondersteunen voor verder onderzoek en publicatie
kan op rekening no NL73RABO0153213248

Zie op YouTube hoe het milieu veranderd.
www.youtube.com/gerhardjannink

(een ongebruikelijk boek over het geleidelijk veranderen van ons milieu,

Een eigen boek: Als de Bossen sterven dan sterft de aarde.
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Beweegt achter de zon langs.

Pg Perigeum (Maan dicht bij de

zon conj Pluto

zon conj saturnus
D Uranus

9 10 11 12 13 14 15 16

Aarde in perihelium

Januari 2020

1

O Volle Maan verduistering

Ag Apogeum (Maan ver weg van de aarde)

apheliun mercurius

R betekend Retrograde, teruglopend tegen de richting in van de aarde als je vanaf de aarde kijkt.
(teruglopend In de tijd, kun je misschien wel zeggen).
D Direct, Doorgaand met de richting mee van de aarde, als je vanaf de aarde kijkt.

Je moet het zo zien dat de aarde draait op deze kalenderlijn, in 24 uur tijd om zijn as.
Per dag kijk je vanuit de Aarde Eén keer rond in al deze krachtvelden. (24 uur)
In het dagritme zie je dat iedere dag er een kleine verschuiving is van 48 minuten in het weer ,
totdat deze krachtvelden zich weer veranderen.
Op de plekken in de kaart waar de krachtvelden zich sterk wisselen,
zie je dat de weersvoorspellingen op de langere termijn minder goed uitkomen.

Voor het downloaden van deze planeetkaart
en de beschrijving hoe het werkt ga naar:
www.agriculture-of-tomorrow.eu

Een kant recht knippen (links behalve eerste blad) en aan elkaar plakken.

Deze planeetkaart uitprinten.
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Beweegt tussen de aarde en zon door.
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