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Bijeenkomst 2 januari
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. 
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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’. 

Agenda
2 januari 2021 

Bijeenkomst via Zoom met een presentatie van Karin Boel  over het 
verschil tussen ‘opgelegde’ relaties, die waar je niet voor gekozen hebt, 
zoals familie, en ‘zelfgekozen’ relaties.

6 februari 2021 

Nog nader in te vullen

6 maart  2021 
Algemene Ledenvergadering

3 april 2021    
Nog nader in te vullen

1 mei  2021   
Nog nader in te vullen

Publicatie onderzoek Gillman
Binnenkort verschijnt een nieuw nummer van Correlation met daarin een 
artikel over een NVWOA onderzoek naar een theorie van Ken Gillman. Hij 
stelde dat er een correlatie was in de volgorde van rijzen van planeten 
tussen ouders en kinderen. Wij konden aantonen dat die stelling niet 
houdbaar was.
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Dat onderzoek is al meerdere jaren geleden verricht. Helaas is Ken 
Gillman inmiddels overleden maar zijn reacties op ons onderzoek konden 
nog wel worden meegenomen.  

Intekenen op Correlation
Aan alle belangstellenden:

Er is opnieuw de mogelijkheid om in te tekenen op het ontvangen van drie
uitgaven van Correlation, en wel de nummers 33 (1), 33(2) en 34 (1), 
voor een totaalbedrag van slechts 25 euro, inclusief verzending. 
Correlation is het wetenschappelijke tijdschrift van de Engelse Astrological
Association. Het nummer 33(1) is inmiddels uitgekomen met onderstaand 
de inhoudsopgave.Heb je belangstelling maak dan 25 euro over op 
rekening NL31 INGB 0004 3128 58 van NVWOA onder vermelding van 
'Correlation' en voor niet leden je adres.

TABLE OF CONTENTS

Editorial: Gillett “Very Special Thanks to Dr Pat Harris”

Pat Harris “Reflections on 20 years as editor”

Robert Currey “Handing over the Helm”

Is the Gauquelin Effect born at conception?

Michel Gauquelin’s intuition on geomagnetic micro-pulsations, Graham 
Douglas

Metaphysical Psychology: The 8th Great Problem of Astrology, Mike 
Harding

Flaws in Kennet Gillman’s Planetary sequence and astrological heredity, 
Jan Kampherbeek

Response, Kennet Gillman

Response, Jan Kampherbeek

Final response: reactions by Kennet Gillman and Jan Kampherbeek
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Boeken Niek Scheps in 
bibliotheek NVWOA

Niek Scheps was een astroloog die nauw samenwerkte met Willem en
Helene Koppejan. Na zijn overlijden liet Scheps zijn bibliotheek na 
aan the Library of Avalon in Glastonbury. De Nederlandse titels – en 
een enkele Franse – gingen daarna naar De Nederlandse 
Godinnentempel  waarna Sandra Warmerdam en Lida van de Water 
vervolgens besloten de astrologische titels, ongeveer 100 in totaal, te
schenken aan de bibliotheek van de NVWOA. Daar zijn we bijzonder 
blij mee en graag willen we de gulle geefsters hiervoor hartelijk 
danken.

In deze bibliotheek vind je vele boeken van Niek Scheps, vaak met 
vermelding van datum en tijdstip van aankoop maar ook materiaal 
van Wim Koppejan. Veel van dit materiaal is geannoteerd. Dat geldt 
met name voor de befaamde 360 Degrés du Zodaque van Janduz. 
Hiervan zijn er drie exemplaren waarvan er twee intensief zijn 
geannoteerd door waarschijnlijk Wim Koppejan. Uniek materiaal voor 
onderzoekers van gradenbetekenissen.

We zullen de titels van de boeken binnenkort toevoegen aan onze 
online catalogus en daarbij vermelden dat het om deze collectie gaat.
Het is de bedoeling dat de collectie als geheel bij elkaar wordt 
gehouden. In onze catalogus kun je binnenkort zoeken op ‘Collectie 
Scheps’ en dan vind je alle titels. 
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Afbeelding 1: De verkregen boeken. Met dank aan Sandra Warmerdam, Lida van de 
Water en Ineke Berman (die bemiddelde).



Exemplaren waarvan het auteursrecht niet meer van toepassing is 
scannen we in en daarvan plaatsen we een pdf of de site zodat 
iedereen dit kan lezen.

Zodra we weer bijeenkomsten hebben aan de Kruisstraat in Utrecht 
komen de boeken ook fysiek in onze bibliotheek te staan.

 

Presentatie van Frits Bolk
beeldend coach, opleider en astroloog, geschoold onder meer in 
kunstzinnige therapie, kunstgeschiedenis en tekeninginterpretaties. 
Zie ook : www.atelierdedierenriem.nl

Samenvatting: Frank Vernooij

Opnieuw via Zoom konden we 5 december 2020 genieten van een 
serie prachtige schilderijen die als illustraties dienden voor de zeer 
interessante en vaak zeer concrete astrologische duidingen, die Frits 
eraan wist te verbinden. In deze presentatie ging dat aan de hand 
van de dierenriemtekens, en de ermee corresponderende kenmerken 
van horoscopen van de kunstenaar. Op de website kunt u de 12 
typeringen van de tekens vinden.

Frits schrijft zelf: Mijn bronnen zijn André Barbault en Wolfgang 
Döbereiner. Beide hebben iets gezegd over de relatie tussen 
beeldende kunst en astrologie. Het te onderzoeken aantal 
kunstenaars heb ik verder uitgebreid en opvallende kunstkenmerken 
nog toegevoegd. De kunstkenmerken van de planeten heb ikzelf 
uitgewerkt. Omdat ik al jaren les geef en horoscopen en beeldend 
materiaal van cursisten onder ogen krijg, heb ik concrete 
wetmatigheden in kunstuitingen van de elementen, tekens en 
planetenkrachten bevestigd gezien. Om wetenschappelijk, 
systematisch en statistisch onderzoek te doen zou ik bijvoorbeeld 
duizend of meer kunstenaars onder de loep moeten nemen en een 
goed computerprogramma nodig hebben. Het probleem is dat een 
horoscoop zo veel gevarieerde facetten en subdelen heeft die je ook 
in de kunstwerken van een kunstenaar tegen kunt komen. Daarnaast 
spelen progressies en transits ook nog een rol. Bij een 
Vissenkunstenaar met bijvoorbeeld een conjunctie van Mars op zijn 
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Ram Ascendant en een stellium in Leeuw zal de kunstgrondtoon van 
Vissen, weidsheid in het werk, aardig worden ondergesneeuwd door 
een sterke ponerende vuurdynamiek. Ook een sterke Maanpositie in 
Schorpioen kan een luchtige Zon in Tweelingen broeiend en 
verborgen facetten meegeven. Astrologen weten dit en zijn m.b.t. de 
basale kunstkenmerken van de 12 tekens wel te overtuigen, maar 
voor de wereld daarbuiten wordt het wat lastiger. Vanaf 1985 heb ik 
zo’n 700 kunstenaars of meer bestudeerd, ook vele autobiografieën 
naast de horoscoop gelegd, ik heb vele kunstdiaseries en vele 
cursistenhoroscopen bekeken. Een verdergaande wetenschappelijke 
ambitie heb ik op het moment niet in deze materie, en het vraagt 
veel tijd, maar wie weet wat niet is... Ik ben al tevreden als ik van de
30 kubisten zie dat Saturnus(kubussen) en Uranus (vernieuwend, 
breekt het beeldvlak open) voor 60% in onderling aspect te zien zijn. 
Of dat er bij de 10 impressionisten veel watertekens bij zijn en 
Neptunus sterk gepositioneerd staat. Ook in symbolistische kunst 
doet Neptunus goed mee. Voor verdere geïnteresseerden: In de 
Astrofocus nr. 79 en 80 heb ik een tweedelig artikel over Jupiter in de
beeldende kunst geschreven. Vaak is het zo dat je bij het zoeken van 
planetenkunstkenmerken minder kunstenaars nodig hebt. Als je 10 
kunstenaars met een sterke Pluto-positie, conjunct Ascendant of MC, 
in spanningsaspect met de Zon, Maan, Mars etc. naast elkaar legt 
dan zie je snel een overeenkomende vormgeving: Dreigend, 
broeiend, geladen, overdonderend, licht-donkercontrasten en 
powerful. Een leuke en interessante hypothese zou kunnen zijn dat je
planetenaspecten sneller in de persoonlijkheid en zijn kunst 
waarneemt dan de tekens. Daarnaast kun je je afvragen en 
onderzoeken of de kijker met een sterke Saturnus in zijn horoscoop 
sneller de Saturnuswerking (grijsgebruik, kaders, soberheid, 
melancholie e.d.) waarneemt. Kortom een boeiend en rijk 
onderzoeksgebied.

Tijdens zijn presentatie liet Frits 12 platen zien van de 
dierenriemtekens met de voor het teken typerende kenmerken, maar 
al pratende voegde hij nog een aantal vaak concrete kenmerken toe. 
Onderstaand een overzicht van veel van deze kenmerken.

Ram: zich pregnant poneren in de ruimte, op de voorgrond, felle 
kleuren, contrasten, afsnijdingen aan de rand.
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Stier: er is samenhang in het
geheel, dichtbouwen van het
tafereel, veel aarde weinig lucht,
geen uitschietende kleuren, geen
duidelijk perspectief, compact, er
schieten geen vormen uit

Tweelingen: overal valt wat te zien,
vormen verspreid, lucht, een
verhaal, soms letterlijk:iemand
vertelt of leest, aandacht
verplaatsen, lijnen, striptekenaars
(lucht), helderheid (algemeen van
lucht).

Kreeft: kleuren gemengd,
stemmingsvol, de buitensituatie
voelt verinnerlijkt, rondingen
(algemeen van water).

Leeuw: Stralen. De warme en
krachtige kleuren nemen de totale
ruimte mee, beroeren de gehele
ruimte, de omgeving wordt tot
belevingsproces.  Zelfbewuste
uitstraling vanuit een centrum,
cirkel, oranje-geel.

Maagd: afgemeten afstanden,
onbewogen, figuren doen aan als
poppen, sereen, omlijnd, statisch-
geen opwinding.

Weegschaal: symmetrie (2-tallen)
-horizontaal, mild licht, gracieus,
verfijnd, niet zo persoonlijk, veel te
zien (alg.: lucht) , spiegelen, soms
letterlijk spiegels.
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Schorpioen: verbergend, op de rug gezien, innerlijk strijdtoneel, dood
als thema, kan zowel hartstochtelijk als kil aandoen.

Boogschutter: beweging in beeld, onderweg (in de tijd) , een weg, 
geen zwaarte of verdichting, perspectief, verte, open ramen, 
bergbeklimmen (verten) , beginnende boog, pijlen, doelen, diagonaal 
schilderen (vurig), vlot schilderen.

Steenbok: niet erg beweeglijk of dynamisch, meer een eenheid dan 
Stier of Maagd, gestructureerd, rangschillen, ordenen, sober, meer 
een compositie dan Maagd.
‘Gemetseld’ geschilderd (met
een paletmes) – plat vlak,
afsnijdingen aan de rand,

Waterman: centrumloos (ruimte
in het midden), vanuit het
centrum weg, ruimtelijk, helder,
koel, onbepaald, blik naar
buiten, personen met heldere
bijna starende ogen/blik in de
verte. . Fotografisch (lucht),
beetje onpersoonlijk, niet te
pakken, vrijheid, ideeën,
conceptueel, schepping als
geheel,

Vissen: stromend, rondingen,
vervloeiend, eenheid,
samensmelten, sfeervolle
weidsheid, soms of je onder
water naar een schilderij kijkt,
amandelvormige ogen. 

Op de website vindt u een overzicht van alle afbeeldingen met 
beschrijvingen per dierenriemteken.
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Uit de Astrological Journal sept./
okt. 2020

Frank Vernooij

Uit de Editor’s letter

‘Stories of sexual abuse –
alleged or proven – are
approached in two very different
astrological ways in this issue.

Tania Daniels guides us through
the life and times of the 17th
century Italian painter Artemisia
Gentileschi who at the age of 17
was raped by her father’s artist
friend Agostino Tassi. This marked
a turning point in Gentileschi’s life,
personally andprofessionally, a
transition charted with remarkable
acuity through the use of the
hellenistic time-lord technique
Zodiacal Releasing. This enables
the astrologer to divide a subject’s
life into spans of time – rather like
chapters in a book – and identify
the highs and lows within each.

Frank C. Clifford deploys an accessible modern approach in his analysis 
of the Jeffrey Epstein scandal and the current travails of Epstein’s 
sometime girlfriend Ghislaine Maxwell and erstwhile friend Prince Andrew. 
Clifford spots remarkable chart similarities (synastry) between the 
dramatis personae of this drama as well as a number of aspect patterns 
which correspond to trail themes’.

‘The question of how astrology works is a perennial one. Theories and 
speculations multiply just as scientific certainty eludes capture – indeed, 
many astrologers do not think there is a science to be caught’. In dit 
nummer:’ a selection that includes Ray Grasse’s essay on 
correspondences and Mike and David Hamblin’s on harmonics’
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Brian Clark ‘Timelines of Mercury’ examines the “sacred geometry” of 
the planet’s cycle. Hij geeft een beeldende beschrijving van de 
archetypische betekenis van Mercurius en zijn/haar astronomische baan 
en gaat dieper in op de betekenissen van fasen die hierdoor ontstaan.

Over de archetypische betekenis: ‘Mercury has a penchant for threes: 
it has three synodic cycles a year and retrograde three times a year, each 
approximately for three weeks. Annually there are 3.14 synodic cycles; 
therefore, the mathematical constant of Pi is outlined on the heavens as 
Mercury orbits the Sun. Pi is the ratio of a circle’s circumference to its 
diameter, always approximately 3.14, reminding us of the mercurial 
connection ween infinity (circle) and linearity (diameter). 
Mathematical Mercury is irrational in the truest sense, in that it is 
unlimited in possibilities, reminding us of the infinite possibilities of 
thoughts, ideas and novement. Mercury is a boundary-crosser, always in 
motion, at the bends in the road, at daybreak or at nightfall, he lingers in 
the shadows, appearing in the light or descending into darkness. He is the
God of the road, of the borderland, in between intellect and imagination, 
day and night, logic and symbol. Characteristically, Mercury lingers on the 
threshold of sleeping and waking when not yet asleep, yet no longer 
awake, When we are on thresholds, in transitions, between times we 
come upon intuitive ways of knowing.

Catching glimpse of Mercury is not easy. Being close to the Sun, the skies 
are never completely darkened when Mercury is discernible. Perched 
between day and night, the silhouetted Mercury is fleetingly glimpsed at 
certain times after the Sun sets or before it rises’.

Anne Whitaker in haar column vestigt de aandacht er op dat, naar haar 
inzicht, het element lucht sinds het moment dat Saturnus in 
Waterman (23 maart j.l.) ging lopen heel sterk op de voorgrond is 
gekomen. ‘An airborne virus has totally upended our way of life worldwide
in a devastatingly short time. ...it was very striking that Saturn’s shift into
Aquarius in late March 2020 coincided with most of the world – pushed by 
necessity imposed by lockdown - moving the conduct of both 
individual and collective life onto the airwaves. ..The verb ‘to zoom’ 
(from the online web- and video-conferencing company is surely set to 
enter the dictionary as one of 2020’s newest additions. Ze refereert ook 
aan dat in Engeland er ineens weer een hype was rond het z.g. 13 e 
dierenriemteken ‘Ophiuchus’ met een serie radiointerviews met de editor 
van dit blad, ‘which flooded the airwaves and newsprint worldwide this 
week’. Hetgeen doet denken aan alle conspiracytheorieen die ongehinderd
door de lucht vliegen? (F.V.).
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Een ander soort cyclus voorgesteld door
Rudan Starinsky

Via Marij Norden kregen we een melding over een cyclus berekening door 
Rudan Starinsky. 

Hij meldt dat van 4 tot 6 november dit jaar Mars in Ram stond, de Maan in
Kreeft, Venus in Weegschaal en Saturnus in Steenbok. Dat betekent dat 
alle klassieke heersers van de hoofdtekens in eigen teken stonden. Dat is 
vrij zeldzaam, de laatste keer was in 1783, het jaar waarin de 
Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog eindigde. Bijzonder is dat je  alleen
bij hoofdtekens ziet dat alle tekens door de desbetreffende heerser bezet 
zijn. Dat is onmogelijk bij vaste of beweeglijke tekens. Venus kan niet in 
Stier staan als de Zon in Leeuw staat. En Mercurius kan niet tegelijkertijd 
in Tweelingen en Maagd staan. Starinsky stelt dat de hoofdtekens de 
neiging hebben iets nieuws te beginnen. Wat dat voor deze tijd betekent 
kun je natuurlijk nog niet zeggen maar je kunt wel naar het verleden 
kijken.

Hij sloeg aan het programmeren en dat leverde het volgende overzicht op.

24.09.-2830 - 26.09.-2830. Heersers in val.

23.09.-2770 - 16.10.-2770. Heersers in val.

09.05.-2528 - 11.05.-2528. Heersers in vernietiging.

19.11.-2364 - 20.11.-2364. Heersers in eigen teken.

16.04.-2195 - 23.04.-2195. Heersers in verhoging.

06.11.-2159 - 08.11.-2159. Heersers in eigen teken.

16.08.-2129 - 17.08.-2129. Heersers in eigen teken.

13.09.-2129 - 14.09.-2129. Heersers in eigen teken.

05.12.-2129. Heersers in eigen teken.

16.10.-1687 - 17.10.-1687. Heersers in eigen teken.

22.03.-1578 - 17.04.-1578. Heersers in verhoging.

04.09.-1482 - 06.09.-1482. Heersers in eigen teken.

22.08.-1277 - 23.08.-1277. Heersers in eigen teken.

25.09.-1241 - 23.10.-1241. Heersers in val.

03.11.-1040 - 05.11.-1040. Heersers in eigen teken.

23.09.-1004 - 22.10.-1004. Heersers in val.

21.10.-835 - 22.10.-835. Heersers in eigen teken.
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06.03.-762 - 08.03.-762. Heersers in vernietiging.

10.09.-630 - 11.09.-630. Heersers in eigen teken.

17.04.-557 - 18.04.-557. Heersers in vernietiging.

24.09.-387 - 07.10.-387. Heersers in val.

05.05.-320 - 06.05.-320. Heersers in vernietiging.

09.11.-188 - 11.11.-188. Heersers in eigen teken.

22.04.-115 - 23.04.-115. Heersers in vernietiging.

01.04.-49 - 22.04.-49. Heersers in verhoging.

22.03.188 - 20.04.188. Heersers in verhoging.

07.02.327 - 08.02.327. Heersers in vernietiging.

11.05.532 - 13.05.532. Heersers in vernietiging.

18.02.562 - 19.02.562. Heersers in vernietiging.

21.03.805 - 04.04.805. Heersers in verhoging.

05.12.931 - 06.12.931. Heersers in eigen teken.

11.03.1209. Heersers in vernietiging.

02.03.1446 - 03.03.1446. Heersers in vernietiging.

07.09.1578 - 08.09.1578. Heersers in eigen teken.

09.05.1651 - 10.05.1651. Heersers in vernietiging.

23.08.1783 - 15.11.1783. Heersers in eigen teken.

05.11.2020 - 07.11.2020. Heersers in eigen teken.

21.03.2093 - 22.03.2093. Heersers in vernietiging.

Perioden dat de heersers van de hoofdtekens gelijktijdig in eigen teken, verhoogd, in 
vernietiging of in val staan. De jaartallen zijn astronomisch, -2830 is dus gelijk aan 2831 
BCE.

Enkele gebeurtenissen die je hier mee kunt vergelijken:

• 1209 CE - Djenghis Khan heeft Mongolië verenigd en begint met 
invallen in andere landen..

• 1446 CE - Opstand van Janitsaren waardoor de Ottomaanse sultan 
wordt vervangen.

• 1651 CE - Einde van de Engelse burgeroorlogen. Cromwell verslaat 
het laatste deel van het koninklijke legeer.

• 1783 CE - Einde van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog.

Rudan Starinsky is via Facebook te benaderen: 
https://www.facebook.com/rudan.starinsky
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Boekbespreking: A critical introduction 
to psychological astrology with 
scientific backing door Kyösti Tarvainen
en Raimo A. Nikula

Jan Kampherbeek

Lezers van Correlation zal de naam
van Kyösti Tarvainen zeker bekend
zijn. Hij publiceerde in relatief korte
tijd een groot aantal
onderzoeksresultaten met een
behoorlijk positief resultaat voor de
astrologie. Ik denk wel dat je bij een
groot deel van die resultaten
vraagtekens kunt stellen. Daarover
later meer.

Tarvainen schreef dit boek samen met
Raimo Nikula, een praktiserend
astroloog. Deze auteurs verspreidden
een eerste versie via een email aan
een groot aantal astrologen en
astrologische instanties. Ik baseer
mijn recensie op deze versie.
Inmiddels is het boek ook via de
reguliere kanalen verkrijgbaar.

Ik verwachtte een verhandeling over de onderzoeksmethoden van 
Tarvainen. Die komen echter maar beperkt aan bod. Dit boek is vooral een
goede inleiding in astrologie, gericht op beginners. De schrijvers 
behandelen systematisch een aantal van de belangrijkste aspecten van de
astrologie. Daarbij moet je niet alleen denken aan de planeten, tekens, 
huizen en aspecten. Je leest ook over harmonics en bijvoorbeeld 
planeetpatronen. Zelfs de Maanfasen van van Slooten komen voorbij. 

De auteurs wijzen ook op de verschillende benaderingswijzen. Ze 
prefereren op basis van een onderzoek van Tarvainen de tropische zodiak 
maar geven ook aan (p. 9) dat de tropische zodiak geldig is binnen de 
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context van de Westerse astrologie. Dat lijkt me een belangrijke 
toevoeging. 

Op het gebied van de huizen laten de schrijvers een steek vallen. Ze 
schrijven dat de verschillen qua constructie tussen de verschillende 
systemen gering zijn (“slightly different”, p. 18). In werkelijkheid 
verschillen die benaderingen enorm en kunnen de verschillen in resultaten
op onze breedte oplopen tot ruim boven de 60 graden. Maar dit is een 
incidentele misser. Over het algemeen blijken de schrijvers goed 
geïnformeerd op astrologisch gebied.

De term “psychologische astrologie” uit de titel lijkt beperkt van 
toepassing. De schrijvers stellen dat alleen informatie over de persoon in 
de horoscoop staat en niet over diens omgeving (p. 11,12). Als je daarvan
uit gaat klopt de term ‘psychologisch’ maar in de astrologie is 
psychologische astrologie vrijwel synoniem met Jungiaanse astrologie. Die
benadering komt niet aan bod.  

Voor NVWOA leden is de informatie over onderzoek uiteraard interessant. 
Die is teleurstellend. In het boek verwijzen de auteurs regelmatig naar 
één van de 16 eerdere onderzoekingen door Tarvainen ter ondersteuning 
van bepaalde astrologische benaderingen. En je vindt een overzicht van 
aandachtspunten die gelden bij het uitvoeren van onderzoek. Die 
aandachtspunten leiden bij mij tot twijfel over de resultaten van de 
onderzoekingen van Tarvainen. De schrijvers poneren de volgende 
aandachtspunten: 1. werk met een controlegroep, 2. zorg voor voldoende 
data en 3. combineer meerdere factoren (dus niet sec planeet in teken 
o.i.d.). De eerste twee punten lijken me essentieel, het derde punt is dat 
niet maar lijkt wel een goed advies. Maar een belangrijk punt ontbreekt: 
het onderzoek moet herhaald worden. Zonder een dergelijk 
herhalingsonderzoek kun je niets aantonen. Die stelling vergt enige 
toelichting en daarvoor gebruik ik een voorbeeld uit dit boek. Op p. 77 
beschrijven de auteurs een onderzoek naar echtparen. Ze stellen dat een 
vergelijking tussen de Zon in de elementen niets opleverde maar dat ze 
wel resultaat kregen toen ze De Zon, Maan, Ascendant, Mc, Mercurius, 
Venus en Jupiter gebruikten en alleen keken naar conjuncties en 
driehoeken. Je moet je afvragen hoe Tarvainen tot deze lijst komt. Heeft 
hij ook Zon, Maan en Ascendant geprobeerd? Of misschien sextielen ? Of 
een combinatie met Mars? Deze benadering is heel begrijpelijk maar het 
aantal variabelen is groot. Als je daar mee experimenteert  verricht je 
feitelijk een groot aantal verschillende onderzoeken. Nu zegt een 
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significantie van 1 op 20 (de gebruikelijke grens voor significantie) dat je 
grofweg 20 verschillende onderzoeken moet verrichten om tot zo’n 
resultaat te komen. Dat is de reden dat je vooraf een nauwkeurig 
opgestelde hypothese moet opstellen en daar onder geen beding van af 
mag wijken. Alleen dan kun je een significantie berekenen. Als je maar 
genoeg probeert krijg je vanzelf een keer een significant resultaat.

Een herhalingsonderzoek is ideaal om dit te controleren. Je toetst de 
hypothese tegen een nieuwe set data. Als de resultaten uit het eerste 
onderzoek bevestigd worden kun je pas echt spreken van een positieve 
toetsing.

Deze bezwaren nemen niet weg dat het materiaal van Tarvainen 
waardevol is. Je kunt het gebruiken als input voor herhalingsonderzoek; je
kunt het volgens mij (nog?) niet gebruiken als argumenten ter 
ondersteuning van bepaalde astrologische technieken. 

Op p. 83 geven de schrijvers een merkwaardige berekening. Ze bepalen 
de significantie van alle 16 onderzoeken bij elkaar en komen dan tot een 
astronomisch hoge significantie. Een dergelijke combinatie is zinledig 
tenzij je vooraf een gecombineerde hypothese hebt opgesteld die alle 16 
onderzoeken dekt. Nu is het een kwestie van combineren wat al positief is 
bevonden. Dat levert vanzelf een exponentieel resultaat op.    

In het boek vind je een test waarbij je als lezer moet proberen personen 
te herkennen. Het lijkt me dat je niet teveel waarde aan moet hechten, 
o.a. omdat de waarde van zo’n test afhankelijk is van het 
onbevooroordeeld verzamelen van de voorbeelden. 

Er is in dit boek aandacht voor onderzoek maar het is niet het 
hoofdthema. Het gaat voor het overgrote deel om een inleiding in de 
astrologie. Het is zeker een goede inleiding en de informatie is ook 
geschikt voor mensen die al een jaartje met astrologie bezig zijn. Als je 
geïnteresseerd bent in onderzoek doe je er beter aan de teksten van 
Tarvainen in Correlation kritisch te lezen.

A critical introduction to psychological astrology with scientific backing. 

Kyösti Tarvainen en Raimo A. Nikula, 178 pagina’s. ISBN: 9798654451460 

Via amazon.nl: paperback €10,82  
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https://www.amazon.nl/Critical-Introduction-Psychological-Astrology-Scientific/dp/B08M8DBMQS/ref=sr_1_1?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tarvainen&qid=1607789461&sr=8-1


Gratis downloaden : 
Mesopotamian Astrology door 
Ulla Koch-Westenholz
Ulla Koch-Westenholz geldt als
één van de autoriteiten op het
gebied van divinatie in
Mesopotamië.  In 1995 schreef
zij dit standaardwerk en
inmiddels plaatste de
schrijfster het op
Academia.edu waar je het
gratis kunt downloaden.

Het is vooral een overzicht van
de verschillende perioden in de
Mesopotamische astrologie en
een beschrijving van de zon,
maan, planeten en vaste
sterren zoals die millennia
geleden werden gebruikt. De
schrijfster gaat ook in op de
praktische kant: ze geeft een
heuse praktijk case. Die ziet er
wel heel anders uit dan
moderne astrologen gewend
zijn….

Je kunt dit boek downloaden via: 
https://www.academia.edu/441807/Mesopotamian_astrology_an_introduc
tion_to_Babylonian_and_Assyrian_celestial_divination

 
 

Bijdragen aan de Nieuwsbrief:
Wij stellen bijdragen van lezers op prijs. U kunt ze sturen naar: redactie@nvwoa.nl 
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