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Geen bijeenkomsten – wel een
Nieuwsbrief
Zoals we in de vorige Nieuwsbrief al hebben gemeld gaat de bijeenkomst
van zaterdag 2 mei niet door vanwege de Corona crisis. De meibijeenkomst zou de laatste bijeenkomst voor de vakantie-periode zijn
geweest. We zullen dus moeten wachten tot minimaal september voor er
eventueel weer bijeenkomsten kunnen zijn.
De Nieuwsbrief gaat wel gewoon door. In de vakantieperiode zal deze
blijven verschijnen en zo hopen we u toch op de hoogte te houden.
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Onderzoek naar zelfdoding
NVWOA-lid Vivian Muller doet momenteel onderzoek naar horoscopen van
gevallen van zelfdoding. Als eerste aanzet heeft ze 100 horoscopen verzameld,
met als uitgangspunt: wat valt in de radix en in de progressies op bij iemand die
zich zelf heeft gedood? Hoewel het onderzoek breder is opgezet is er specifieke
aandacht voor het 4e/8e/12e principe. Een invalshoek die Threes Brouwers Vivian
heeft aangeraden.
Die horoscopen heeft ze geturfd op meerdere eigenschappen. Enkele
voorbeelden:
•

De stand in teken van Zon, Maan en ascendant.

•

De huispositie: in 1 of 10, dichtbij een hoek, elevatie (hoog in de
horoscoop).

•

Planeten in verbinding met Mars en dat gecombineerd met stand in het
eerste huis, een aspect met de heer van het eerste huis of een aspect met
de ascendant (1e principe).
Idem met Venus en het tweede huis (tweede principe), Mercurius en het
derde huis, Maan en het vierde huis enz.

•

In een tweede stadium komen progressies aan bod.
Rudolf Smit heeft al eerder onderzoek naar dit onderwerp gedaan en kwam toen
tot de conclusie dat er geen enkele aanwijzing was te vinden. Het is natuurlijk
spannend om te zien in hoeverre het onderzoek van Vivian Muller dat beeld zal
bevestigen.
Het onderzoek is vooralsnog exploratief. Er moet nog een controlegroep komen
waarmee je astronomische en demografische artefacten minimaliseert. Dat kan
betekenen dat sommige effecten minder sterk zijn maar het kan ook versterkend
werken. Zo zie je dat van de 100 onderzochte horoscopen er 10 zijn met een
radix-ascendant in Waterman, iets meer dan het rekenkundig gemiddelde van
8,5. Maar als je er rekening mee houdt dat Waterman, op onze breedtegraad er
veel korter dan de gemiddelde 2 uur over doet om te rijzen, wordt de score veel
interessanter.
In Enigma - zie elders in deze Nieuwsbrief - komt binnenkort de mogelijkheid
controlegroepen te genereren.
Naast een controlegroep zou je het onderzoek natuurlijk ook willen herhalen met
nieuwe data en een toegepsitste hypothese op grond van eerdere bevindingen.
U hoort meer over het onderzoek van Vivian Muller op de bijeenkomsten en in
deze Nieuwsbrief.
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Uit de Astrological Journal
November/December 2019
Door Frank Vernooij
Forman’s medical horary Casebooks on new site: Students and practitioners
of Elizabethan and early 17th century medical astrology will want to visit a
new University of Cambridge website (cam.ac.uk/casebooks) dedicated to the
“casebooks of the most notorious [horary] astrologer doctors in all man (15521611), and not forgetting his protégé Richard Napier (1559-1634). The site is the
result of “a ten-year project to study and digitise some 80.000 cases recorded by
two famous astrological physicians [which] has opened a ‘wormhole’ into the
worries and desires of people who lived 400 years ago”. The casebooks include
the records of 65,000 individuals (including those who had multiple
consultations).

Nicholas Campion A new version of astrological sound
Het artikel behelst een interview met Daniël Alzamora Dickin en een
filosofisch-astrologische beschouwing van Campion.
Campion: An update of the old Harmony of the Spheres notion. You can now
listen to the sound of the planets at your birth, for a transit or any event. Dickin,
musician and astrologer translates heavenly music into a personal meditative and
healing experience...The System received its last great treatment in Johannes
Kepler’s Harmonices Mundi (Harmony of the World) published just 400 years
ago in 1619. Kepler’s remedy for political problems, indicated by the planets, lay
in political action. But he could equally well have suggested musical remedies.
This was precisely what Marsilio Ficino, also deeply influenced by Pythagoras
and Plato, had suggested back in the 15th century. If you are afflicted by
Saturnine woes, Ficino wrote, play the lyre and sing Apollonian songs. Ficino
could also have said that we can listen to our futures by creating the sounds of
future planetary transits. There’s a thought! In other words, to follow Kepler and
Ficino, astrologically-based music can help people feel more emotionally and
spiritually balanced (Ficino) and, therefore, address social challenges more
effectively (Kepler). Campion eindigt: '….As a last thought, my own personal
journey long ago took me from practising astrology, as in reading charts for
other people, into a fascination with the culture of astrology. And what has been
increasingly clear to me is that, in many forms, astrology is less about
knowledge, say, or self-awareness, which is what we sometimes believe, but
more about experience. To develop an astrology of sounds rather than words
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overtly addresses the experiential and is entirely consistent with mainstream
astrological thought, particularly traditions of the ‘Harmony of the Spheres’.

Kirk Little Vernon E. Clark The psychologist whose tests support
astrology
He may be little remembered now, but Dr. Clark’s trials of natal chart
interpretation produced statistically significant results. The first blind tests
demonstrating that astrologers can, by using variety of techniques, achieve
positive results at statistically significant levels. Vernon Clark(1911-1967) was a
clinical psychologist. He conducted a series of trials of natal chart interpretation
between 1959-61: use the horoscope to discriminate individual profiles or career
paths. His achievement stands in contrast to his younger contemporary, Michel
Gauquelin (1927-1991), whose massive statistical studies focused on correlations
between single planets and significant achievements within a given field, for
example, angular Mars and high-achieving athletes (‘The Mars effect’) He first
reported his findings on the afternoon of 11 October 1959. Despite their positive
results, astrologers weren’t exactly eager to replicate Clark’s findings,
either. A similar trial was not repeated until November 1975 by Astrology Now.
The new trial did not provide a control group, nor did the magazine make clear
what standards were followed or who proctored the trials. In between Clark’s
work received scant notice in astrological publications. The first lengthy
discussion of Clark’s trials was in West and Toonder’s The Case for Astrology in
1970. Several key figures from the Faculty of Astrological Studies and the
Astrological Association participated in Clark’s trials, including Jeff Mayo, John
Addey and Charles Carter. Despite their prominence in UK astrology, they were
unable in succeeding years to coax their colleagues to replicate Clark’s work.
Because he achieved good results, Clark s tests have drawn the attention of
astrology sceptics. In Recent Advances in Natal Astrology published in 1977,
Geoffrey Dean cautiously acknowledged Clark’s positive results. Dean
concluded that such “blind trials to date suggest that astrology works to a
significant (but marginally useful) extent, at least some of which can be
explained by intuition.” “... the significant blind trials have not demonstrated
that astrology works but only that astrologers work’. Dean felt it was
necessary to attribute the astrologers’ success to something else: ESP, intuiton
or some other mysterious process. To adequately test astrology the participation
of the astrologer must be eliminated. Later on their attitude to the statistical
significance of Clark’s tests had changed: using meta-analysis Vemon Clark’s
results and those of most other matching tests have fatal problems due to their
small sample sizes and the results are no better than chance.” Two issues arise
from Dean’s use of meta-analvsis. There is a purely technical one which concerns
a sampling error that Dean and Eysenck overlooked. The second issue arises
from Dean’s narrow definition of astrology, which assumes it must operate on
a causal model. Here we must remind ourselves of the two broad models
which have been used historically to describe astrology: a science of
causes which encompasses what has come to be called natural astrology; and
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another where celestial phenomena are viewed as signs which must be
interpreted. This is the realm of judicial astrology’. As Geoffrey Cornelius has
noted, “when the results of science research in astrology… are in the realm of
purely objective correlations, then they apply to natural astrology. In this case
they are of a different order to the interpretations of symbols made by
astrologers and it would be disingenuous to pretend otherwise. On the other
hand when science research attempts to grasp the interpretive domain of
divinatory astrology, then the results become unstable and contradictory.”
Evidence of that instability may be seen in Clark’s results, where the trial’s
participants were free to use whichever technique(s) they felt drawn to, and
where less experienced astrologers outperformed those with more
experience. The lingering significance of the Clark trials is that they constitute a
sliver of evidence about astrology, something astrologys critics would prefer
to dismiss. Their subsequent lack of replication since 1976 also provides
evidence that astrologers don’t have much stomach for testing.

Eerste versie Enigma
komt binnenkort uit

Momenteel werk ‘t NVWOA-lid Jan Kampherbeek aan Enigma, een programma
voor astrologisch onderzoek. De eerste versie van Enigma komt in mei uit. Het
programma is gratis en open source. Met die eerste versie kun je alleen
horoscopen berekenen (met alle relevante standen) en een set van configuraties
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bijhouden. Met die configuraties kun je snel wisselen tussen verschillende
benaderingen.
Enigma is tweetalig (Nederlands en Engels).
Op termijn zal Enigma ondersteuning bieden aan het berekenen van cycli,
statistiek en een brede reeks aan astrologische technieken.
Er is natuurlijk meer software voor astrologie beschikbaar. Jean Cremers - ook
NVWOA-lid - is zeer actief met PlanetDance en dat is een uitstekend programma.
Het verschil zit hem in de focus. Enigma richt zich primair op onderzoek en niet
op de praktiserende astroloog. Die laatste groep zal dan ook veel missen in
Enigma: voorlopig geen automatische bepaling van de coördinaten van de plaats
of van de tijdsoort bijvoorbeeld. Daar staan binnenkort specifieke mogelijkheden
voor onderzoek tegenover.
Belangrijk is dat Enigma open source is. Iedereen kan de code controleren.
In de tweede versie, gepland voor het derde kwartaal in 2020, ligt de focus op
ondersteuning van het onderzoek van Vivian Muller. Enigma biedt dan ook
ondersteuning voor transits, secundaire progressies, primaire directies (in ieder
geval de methode Wim van Dam) en Solaren. Daarnaast kun je data importeren
en exporteren en op verschillende manieren controlegroepen maken. Voor
reeksen horoscopen en gebeurtenissen kun je berekeningen uitvoeren.
In de komende Nieuwsbrief plaatsen we een link naar de eerste - nog beperkte versie van Enigma.
Via de Facebook groep Enigma: Software for Astrological Research blijf je ook op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
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Gratis
downloaden
Michael Erlewine:
Local Space Relocation Astrology
Michael Erlewine maakte naam als
pop-muzikant maar ook als
programmeur op astrologisch gebied.
In 1980 schreef hij Manual of
Computer Programming for
Astrologers dat de basis vormde voor
veel van de eerste astrologieprogramma's.
Erlewine is ook een productief
schrijver. Een groot aantal van zijn
boeken is te koop via Amazon maar
bovendien gratis te downloaden.
De onderwerpen die Erlewine
beschrijft variëren van boeddhisme, fotografie tot astrologie.
Een boek dat voor NVWOA leden zeker interessant zal zijn is Local Space Relocation Astrology. Verandert je horoscoop als je je verplaatst? Erlewine
behandelt vooral de ideeën achter dit concept en geeft een globale beschrijving
van de astronomische kant.
Downloaden kun je via : https://astrologysoftware.com/books/pdf/TheAstrology-of-Local-Space.pdf
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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