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Herinnering Symposium: 50 jaar 
NVWOA
Beste leden en belangstellenden,

We staan aan de vooravond van ons symposium, zaterdag 16 oktober a.s.
Voor meer informatie zie op het einde van deze Nieuwsbrief.

Agenda

Augustus: vakantieperiode. 

Zaterdag 2 oktober 2021 (Zoom) Koenraad Elst over ‘De dierenriem. Wat is 
haar basis?’  Hij zegt: Er is al veel geschiedkundig onderzoek gedaan naar het 
ontstaan van de tropische en de siderische Dierenriem, waaruit sterrenduiders 
dan weer steun afleiden voor hun voorkeur tussen de twee. Wij doen 
daarentegen een logisch onderzoek naar de oer-Dierenriem: die heeft allicht niet 
aan de wieg van de geschiedkundig betuigde Dierenriem gestaan, maar is er wel 
begrippelijk in voorondersteld, tot hij na enkele duizenden jaren nu helemaal aan
het licht komt. Zelfs in een heelal zonder sterren voor een siderische Dierenriem,
noch (een hellingshoek voor een elkaar doorsnijdend aswentelings- en 
omwentelingsvlak dus) een evennachtslijn voor een tropische Dierenriem, kan je 
deze oer-Dierenriem afleiden.

Zaterdag 16 oktober 2021: Symposium: 50 jaar NVWOA.

Zaterdag 13 november 2021: Onderlinge discussiebijeenkomst. (Let op: dit is 
de tweede zaterdag van de maand). 

Zaterdag 11 december 2021: Martin Cramer over De hypothese ‘de namen 
van de discipelen verwijzen naar de twaalf zodiakale constellaties/tekens’. Er is 
een aloude hypothese dat de namen van de discipelen verwijzen naar de twaalf 
zodiakale constellaties/tekens. Martin benadert dit niet vanuit een technisch 
astrologische of horoscopische invalshoek, maar multi-disciplinair, met als 
uitgangspunt dat het ook begrijpelijk moest zijn voor lezers zonder enige 
astrologische voorkennis. Hij gaat daarin te rade bij 
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• de historische context in relatie tot de tijd waarin de ’Jezus-woorden’ zijn 
ontstaan en opgetekend.

• tekstwetenschappellijke verklaringen van thema’s in de Bijbel.
• het symbolisme en de achterliggende mythologie van de zodiaktekens.
• de etymologische strekking van woorden en benamingen
• de functie van de zodiak als weg voor de overleden ziel binnen het 

esoterisch jodendom.
• de spirituele grondslag voor het ‘zo boven, zo beneden’-perspectief.
• en de destijds bestaande kennis van astrologische/astronomische feiten.

Nieuwe versie artikel Robert 
Doolaard
In de Nieuwsbrief van afgelopen juni stond het artikel Over André Bar-
bault, pandemieën en oorlogen door Robert Doolaard.

Robert heeft een nieuwe versie van deze tekst aangeleverd en die kunt u 
lezen of downloaden via https://www.nvwoa.nl/txt/20210905-Doolaard-
Barbault.pdf
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En toen liep het uit de hand...
Frank Vernooij

Bijzondere gebeurtenis: Harskamp 24 augustus 2021 
rond 21.30 uur 

Uit Trouw 25 08 21: ‘Ernstig en verwerpelijk. Zo omschrijft defensieminister Ank 
Bijleveld de uit de hand gelopen demonstratie die dinsdagavond (24 08 2021) 
plaatsvond bij een militaire kazerne in Harskamp, waar Afghaanse vluchtelingen 
worden opgevangen. Op het protest in het dorp in de gemeente Ede waren zo'n 
250 mensen afgekomen. Rond 21.30 uur liep het uit de hand. De aanwezigen 
gaven geen gehoor aan oproepen van de politie om weg te gaan, er werden 
autobanden in brand gestoken en leuzen gescandeerd als "eigen volk eerst" en 
"Harskamp is van ons".
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Soms lees je in berichten iets als ‘en toen sloeg de stemming om’  of een variatie
daarop. Astrologisch interessant om te toetsen of er toen iets in de astrologische 
constellatie veranderde, waarbij het voor de hand ligt aan een 
Ascendantverandering te denken of de verschuiving van een astrologische factor 
naar een hoekpunt. Dat was dan ook mijn hypothese alvorens hiernaar te kijken.

Vond er rond 21.30 daar een Ascendantverandering plaats? 

Jawel en niet de geringste in dit verband. Om 21.24 u. loste Ram Vissen af. 
Misschien heerste er voordien iets in de sfeer van een algemeen meegevoel en 
zachtmoedigheid met de moeilijke kanten die aan de situatie ervaren werden, 
toen sloeg het om naar ‘erop af’. Van het ene moment op de ander een andere 
heer 1 en wel Mars in het 6e huis in Maagd: het dagelijks leven bij uitstek als 
terrein van inzet? En dat niet alleen. De Maan, ‘het volk, de massa, het 
onbewuste’, rees precies op dat moment boven de horizon, exact conjunct dus 
met de Ascendant en exact vierkant MC. Dat zou misschien allemaal in zijn effect
nog beperkt hebben kunnen blijven als niet Uranus,  ver  in het eerste huis,  
sextiel Mars stond met een orb van 1.37 graad. Radicaal, compromisloos. Een 
interessant gegeven ook: Zon in Maagd 6e huis exact conjunct Gelukspunt. Hoe 
duiden astrologen dit?

Commentaar: een bijzondere coïncidentie of een duidelijke aanwijzing voor het 
bestaan van astrologische correspondenties? Helaas een type situatie die niet 
makkelijk op grote schaal te onderzoeken valt want waar vind je objectief 
onderzoeksmateriaal. En de vraag kan opkomen: waren, of waarin waren, die 
mensen dan wel verantwoordelijk, ogenschijnlijk blind geleid ‘door de sterren’... 

20 en 21 juni 2020

Iets vergelijkbaars viel op in het weekend van 20 / 21 juni 2020

Een columnist in Trouw, Ephimenco, schrijft op maandag 22 juni : ‘Dit weekeinde
hing een ongezonde sfeer in de lucht en ik vroeg me af of al die explosies van 
collectief geweld in verschillende landen niet met elkaar in verbinding stonden 
door een gedeelde frustratie en door opgekropte negatieve sentimenten. Het 
begon vrijdagavond in Hoorn, doorgaans niet een bolwerk van onrust en rebellie.
Of de aanleiding van de verbazingwekkende rellen de demonstratie tegen het 
standbeeld van JP Coen was, is niet helemaal duidelijk. Het protest verliep rustig 
tot groepen met stenen, vuurwerk en stoelen naar de politiemensen begonnen te
gooien...Wat een dag later in het Duitse Stuttgart gebeurde, was een paar 
graden erger. Zaterdag leek de stad waar volgens inwoners ‘nooit wat gebeurt’, 
het toneel van straatterreur. Er vormden zich uiterst mobiele groepen van 
jongeren, rond de vijfhonderd relschoppers in totaal, die een spoor van 
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vernielingen door Stuttgart trokken. Ook hier tasten de autoriteiten in het 
duister; geen politieke motieven zegt de politie, het gaat om mensen die na de 
versoepeling van de coronamaatregelen ‘zich agressief en beledigend gedragen’. 
Zondag was het de beurt aan Den Haag waar de ongeautoriseerde demonstratie 
‘Viruswaanzin’, gericht tegen de coronamaatregelen, totaal uit de hand 
liep. ...Het weekeinde werd zondagavond in Parijs afgesloten met het jaarlijkse 
straatfeest ‘Fête de la musique’, waar enorme groepen op afkwamen om te 
dansen en veel te drinken. En ook in de Franse hoofdstad eindigde de happening 
in een confrontatie met de politie’.

Aan dit verslag kan Gottingen nog worden toegevoegd: ‘De politie in het Duitse 
Göttingen heeft dit weekend de grootste moeite gehad om de quarantaine van 
een compleet flatgebouw te handhaven. In het gebouw zijn ongeveer 700 
mensen geïsoleerd nadat bij bijna 120 bewoners het coronavirus was 
vastgesteld’. 

We kunnen hier nog wat preciezer naar kijken. 

Stuttgart

Stuttgart zaterdagavond 20 juni 2020 Het NOS journaal op 21 06 20.00 u. 
noemt als starttijd 23 uur. ‘Als uit het niets ineens grote rellen in de binnenstad. 
De politie compleet verrast’. Op de website https://nos.nl/artikel/2338120-
schade-door-rellen-in-stuttgart-loopt-in-de-miljoenen.html      valt te lezen ‘rond 
23.30 u.’ zo ook in een paar kranten.  ‘Bij de rellen in Stuttgart waren vannacht 
tussen de 400 en 500 mensen betrokken. Zeker 24 mensen zijn gearresteerd en 
19 agenten raakten gewond. De onrust begon zaterdagavond toen de politie rond
23.30 uur in het centrum een 17-jarige jongen controleerde die mogelijk 
betrokken was bij een drugsdelict. Bijna 300  mensen die in het centrum op stap 
waren, belaagden daarop de agenten met flessen en stenen’.

Wat zien we astrologisch onder meer : ook hier een Ascendantwisseling en wel 
om 23.13 u. met nogal specifieke kenmerken. Van Steenbok, met Saturnus pal 
op de Ascendant, naar Waterman met Saturnus op de Ascendant, dus uiteraard 
in Waterman. Wat is heer 1 hier? Van beheerstheid naar ...een vorm van vrijheid 
zoeken, over de grens van het conventionele. Als we deze stand als uitgangspunt
nemen zien we een cluster van Pluto 24.19 Steenbok, Jupiter 25.10 Steenbok, 
Mars 25.34 Vissen (op de cusp van het 2e huis) en Maan 25.16 Tweelingen. Dat 
Pluto en Jupiter samen stonden was een langdurige kwestie maar Mars en de 
Maan(!) voegden zich er op dit ogenblik bij. Overigens was Jupiter juist de 
Ascendant gepasseerd, op dat moment nog een conjunctie met een orb van 5 
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graden. Waar in Harskamp de Zon conjunct Gelukspunt stond staat hij hier 
conjunct de Node. Hoe dit te duiden?

Hoorn

Hoorn 19 06 2020  in de avond. Het Noord-Hollands dagblad op de site om 19 
juni 2020, 20.47 uur · Aangepast 19 juni 2020, 23.58 uur · Door Redactie  
HOORN - Bij voor- en tegendemonstraties over het standbeeld JP Coen in Hoorn 
is het op dit moment onrustig: er wordt geschreeuwd door mensen en er werd 
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met bakstenen gegooid. Tussen het Pelmolenpad en de Noorderveenmarkt is 
veel politie op de been. De rellen ontstonden toen tegendemonstranten richting 
het centrum liepen. De politie laat weten aan NH Nieuws dat ze de situatie op dit 
moment aankijken. Er is ME aanwezig. Er is nog niemand gewond of 
aangehouden. "Er zijn nog vijftig demonstranten aanwezig en die worden 
gesommeerd om weg te gaan."De sfeer was het afgelopen uur erg agressief in 
het centrum van Hoorn. "Mensen renden, gooiden met stenen", meldt een NH 
verslaggever. Maar inmiddels lijkt de agressie af te nemen. "Het is nu meer 
activistisch. Tegenstanders van het JP Coen-beeld schreeuwen richting de politie:
'I am not a slave. No violence', en er wordt hard geklapt door andere 
demonstranten."

Het is heel moeilijk om een goed beeld te krijgen van het precieze tijdstip van 
veranderingen. Ook hier is er nog het cluster Mars-Jupiter-Pluto met hun 
onderlinge nauwe aspecten die ‘de ongezonde sfeer in de lucht’ zou kunnen 
aanduiden. Verder is het speculeren. Het astrologisch meest interessant moment 
zou kunnen zijn 21.35 u toen Mars, pal op cusp 3, vierkant op de Ascendant 
kwam. Zon en Node op dat moment driehoek MC. Om 22 uur werd de vurige 
Ascendant Boogschutter afgelost door Steenbok. Misschien dat toen de politie 
stevig in het geweer kwam om de orde te herstellen. 

Commentaar: eigenlijk is het heel interessant om dit type situaties vaker te on-
derzoeken. Als het wat zou opleveren heeft het directe relevantie voor het antici-
peren op ontsporingen. 
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Richard Tarnas
Albert Bredenhoff

De Amerikaanse cultuur historicus en 
filosoof Richard Tarnas is in Nederland 
minder bekend. Hij doceert aan diverse
Amerikaanse instellingen en in 1991 
schreef hij “Passion of the Western 
Mind” een trektocht door de westerse 
wereld van de filosofie, religie, 
wetenschap en kunst. In 1997 werd 
het vertaald in het Duits. Het duurde 
tot  2006 voordat dit boek een vervolg 
kreeg met “Cosmos and Psyche” een 
cultuurhistorische studie van ruim 550 
pagina's. In dit laatste boek komt de 

astrologie terdege aan de orde. Hij tracht een verband te leggen tussen 
historische tijdperken, gebeurtenissen en personen met  planetaire 
verlopen tussen de planeten. Dit alles beschouwt hij tegen de achtergrond
van de archetypen  en het verschijnsel synchroniciteit zoals ooit door Carl 
Gustav Jung naar voren gebracht. Tarnas werd geboren op 21-02-1950 
om 12.30 uur te Geneve.

Dit alles wil ik graag illustreren  met een bijzonder interessant geval: 
Moby Dick. Tarnas let daarbij op de relaties tussen de planeten vanaf 
saturnus tot pluto. Herman Melville is de schrijver van het beroemde boek 
Moby Dick; Melville is geboren op 1 augustus 1819 om 23.30 uur te New 
York. Saturnus en pluto stonden in conjunctie met een orb van drie graden
(saturnus 0.24 ram, pluto 27.23 vissen) en met een vierkant tussen 
uranus en pluto (uranus 20.51 boogschutter). De toevalligheid begint als 
op 12 augustus 1819 het walvisschip “Essex”aangevallen wordt door een 
walvis en zinkt, de overlevende voeren een zware strijd voor zelfbehoud. 
Melville was onkundig van deze gebeurtenis toen hij als jongeling van 
begin twintig op een walvisschip stapte om in dezelfde omgeving als de 
“Essex” te gaan varen; hij ontmoette toen de zoon van een van de 
overlevenden die destijds een dagboek had bijgehouden. Melville las met 
diepe bewondering  het verslag van dit wonderbaarlijke avontuur. In 
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augustus 1851 rondde Mellville zijn boek over de walvisvaart af: Moby 
Dick, In diezelfde maand vertrok de walvisvaarder  “Ann Alexander”; het 
schip werd aangevallen door walvissen en zonk. Opnieuw speelden de 
zelfde planeten een rol: saturnus exact conjunct met uranus op 4 graden 
stier en pluto op 1 graad stier. 

Pas in de twintigste eeuw verschenen er boeken over de ondergang van 
de “Essex”en werden er films over deze tragedie gemaakt.

Met dit soort toevalligheden oftewel synchroniciteiten met onderliggende 
planeetformaties is het boek van Tarnas doorspekt. Een jaar of zes terug 
ontmoette ik de auteur in Leusden tijdens een bijeenkomst van de ISVW, 
de internationale school voor wijsbegeerte. In de zaal zaten meer mensen 
die de filosofie toegedaan waren dan dat men kennis had van astrologie. 
Tijdens die ontmoeting vertelde Tarnas dat hij met een kleine groep 
studenten discussiebijeenkomsten organiseerde over het werk van de 
filosoof Alfred North Whitehead (1861-1947), van wiens werk ik ook 
gecharmeerd ben. De procesfilosofie van Whitehead  is een moeilijk 
toegankelijke filosofie die zeer zeker als verklaringstheorie voor de 
astrologie van nut kan zijn. Maar daarover nu niet.

In de Nieuwsbrief van september j.l. werden ook een aantal voorbeelden 
van dit soort synchroniciteit beschreven met betrekking tot Jupiter-Pluto 
conjuncties (uit de Astrological Journal van mei/juni 2021  Patrick 
Watson). 
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Enigma software: Cycles

Jan Kampherbeek

Het programma Cycles uit de Enigma reeks is een gratis, en open-source, pro-
gramma voor de berekening van Cycli. De eerste versie 0.1 is onlangs versche-
nen. 

Met Cycles kun je mo-
menteel Cycli berekenen 
voor één of meer hemel-
punten en voor de af-
standen tussen twee he-
melpunten. Voor de be-
langrijkste punten kun je 
cycli berekenen van 
13.000 BCE tot 16.799, 
een periode van bijna 
30.000 jaar. 

Je kunt de cycli zelf samenstellen en daarbij heb je de volgende mogelijkheden:

• Enkele positie (maximaal 5 hemelpunten) of verschil in positie (maximaal 
5 paren van hemelpunten).

• Geocentrische of heliocentrische standen.

• Tropisch of siderisch (6 ayanamsha's).

• De volgende coördinaten: lengte, breedte, rechte klimming, declinatie en 
afstand.

• Keuze uit 29 hemelpunten.

Het programma controleert de invoer. Zo schakelt het posities voor de Aarde, 
Maan, Maannodes en Apogeum uit als je heliocentrische standen kiest. Ook is er 
een controle op een realistische periode: het eindresultaat wil je immers in een 
overzichtelijke grafiek kunnen tonen. 

Als je een cyclus berekent krijg je de resultaten in een tabel. Die tabel wordt wel 
al snel erg groot. Gelijktijdig slaat Cycles de resultaten op in een csv bestand dat
je zo kunt inlezen in een spreadsheet.

Voor een beter overzicht biedt Cycles twee grafieken: een lijndiagram met de 
standen (of afstanden tussen twee punten), en een staafdiagram met de fre-
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quenties per graad. In beide diagrammen kun je eenvoudig inzoomen om meer 
details te zien.

Bij alle schermen vind je een uitgebreide help functie en het programma beschikt
over een handleiding. Het programma is twee-talig: Engels en Nederlands.

Voorbeelden

Een lijndiagram 
met de geocentri-
sche lengte van Ju-
piter en Saturnus  
van 1-1-1900 tot 
1-1-2000.

Een ingezoomd
detail van de vori-
ge tabel. Hier zie
je de standen om-
streeks 1980 en
de lengte rondom
180 graden. Je
kunt desgewenst
nog verder inzoo-
men.
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Een staaf-
diagram 
met de fre-
quentie van
de declina-
tie van de 
Maan in het
jaar 2021. 
De standen
voor de 
Maan wor-
den 10 
keer per 
dag bere-
kend.  

De afstand tot de
aarde van Jupiter,
Saturnus, Uranus
en Pluto van 2000
tot 2100

De waarden in de
linkerkolom zijn As-
tronomische een-
heden (die komen
overeen met de ge-
middelde afstand
van de Aarde tot de
Zon). 
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Een laatste 
voorbeeld van
de mogelijk-
heden van 
Cycles: de af-
stand tussen 
Sedna en 
Quaoar en 
tussen Eris en
Orcus, geme-
ten in helio-
centrische 
lengte over 
een periode 
van 1000 jaar
(1500-2500 
CE). 

Toekomstige ontwikkelingen Enigma software

Momenteel zijn drie programma's in de Enigma reeks verschenen:

• Enigma 2020.1. Dit programma ondersteunt de berekening en tekening 
van horoscopen. Het is geschreven in Java.

• EnigmaDedVM 1.1 biedt mogelijkheden voor kwantitatief onderzoek en is
toegespitst op het onderzoek naar suïcide door Vivian Muller. Het is ge-
schreven in de programmeertaal Kotlin.

• Enigma Cycles 0.1 is het programma dat ik hier beschrijf. Het is geschre-
ven in Free Pascal.

Zoals uit de verschillende programmeertalen al blijkt heb ik geëxperimenteerd 
met verschillende mogelijkheden. Die experimenten hebben geleid tot de volgen-
de aanpak:
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• Alle toekomstige software schrijf ik in Free Pascal.

• Er komen drie hoofdprogramma's:

◦ Enigma Charts: horoscoopberekening met de focus op kwalitatief on-
derzoek. Een nieuwe variant op Enigma 2020.1.

◦ Enigma Stats voor kwantitatief onderzoek. Het bestaande Enigma 
DedVM is hier een eerste aanzet voor. De bestaande Kotlin code her-
schrijf ik naar Free Pascal.

◦ Enigma Cycles. Het huidige programma wil ik uitbreiden, onder meer 
met de methodes van Robert Doolaard.

• Incidenteel is het mogelijk een ‘dedicated’ programma te maken voor een 
specifiek onderzoek, op dezelfde manier zoals ik dat heb gedaan voor 
EnigmaDedVM. Zo'n programma zal ik dan later in Enigma Stats integre-
ren.

• Mijn eerstvolgende programma is Enigma Parans en is voor de bereke-
ning van Paranen. Dat programma breid ik later uit tot de eerste versie 
van Enigma Charts.

• Meer informatie over deze software vind je op http://radixpro.nl/enigma/

• Informatie voor programmeurs vind je op http://radixpro.org

• Nieuwe ontwikkelingen publiceer ik via de Facebook groep Enigma: Soft-
ware for Astrological Research: https://www.facebook.com/groups/
246475509388734

• Je kunt je ook abonneren op een maling list. Stuur een berichtje naar 
enigma@radixpro.org met als onderwerp: subscribe.
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Uit de Astrological Journal van 
juli/aug  2021

Frank Vernooij

Frank Clifford Astro-
logen weten hoe on-
betrouwbaar z.g. ge-
verifieerde geboorte-
data van beroemd-
heden geregeld zijn, 
m.n. het jaar wil wel 
eens anders worden…

Oscar Hofman’s in 
zijn column ‘Fixed 
stars’ ‘Een conjuctie 
– alleen conjuncties
tellen bij sterren – 
met een van de drie 
lotsbestemmende 
sterren in een ge-
boorte horoscoop 
geeft aan dat dit as-
pect een beslissend 
invloed heeft op ie-
mands leven – geacti-
veerd in progressie… 
“This is the Cup that 
will not pass you by’’. 
Hij illustreert dit aan 
de sterren Labrum en 
Al Pherg in de horo-
scoop van de recent 

overleden Britse Prins Phillip. En passant ‘...the MC is conjunct Neptune which 
can be regarded as a special kind of fixed star, associated with a mythological 
story. As we know, Neptune is good for nothing, it will drown the vitality’.
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Tania Daniels ‘Monomoiria in chart rectification’

Een oude methode die elke graad van de horoscoop koppelt aan een van de ze-
ven klassieke planeten, naar Paulus van Alexandrië in de 4e eeuw. 

Bob Makransky in ‘Introducing...the Sunshine House System’  roept op om
het pad van ‘astrologie als een rationele wetenschap’ in te wisselen voor het 
weer luisteren naar ‘astrology spirits’, (intuitief) voelen en niet denken, zoals
de Hindus het deden, – aan de hand van een nieuw huizensysteem.

Mary Chapman gaat in op de geschiedenis van Marie Curie en Ada Lovelace, 
twee 19e eeuwse STEM (science, technology, engineering and mathematics) 
vrouwelijke pioniers. Onder meer haalt ze daarbij hun beider Mercurius in Boog-
schutter, traditioneel gezien als het teken van ‘val’, naar voren.

Nathan Naicker gaat in op het jaar 2021 aan de hand van de Jupiter-Saturnus
cycli en onze plaats in de 300-jaar ‘Eras’. Daartoe gebruikt hij een Vedische 
mundane techniek.  

Over en n.a.v. de film ‘The astrology of pandemics’, een documentaire van 
42 minuten, met daarin een interview met André Barbault, schrijft de schrijver 
en regisseur Nicholas Snyder. (De film is onder meer gratis te zien op Plex TV 
en Tubi TV). Snyder zelf legt het verband tussen pandemieen en eclipsen en
ziet, op grond van zijn onderzoek, de gelijktijdige aanwezigheid van drie ver-
banden. Ten eerste dat de as van de Maan-eclips op de assen van de kardinale 
tekens valt (Ram-Weegschaal en Kreeft-Steenbok). Ten tweede dat Pluto daar 
een sterk verband mee heeft, hetzij met een conjunctie (achter de Zon of de 
Maan), hetzij in een vierkantsaspect met de eclips-as, en er dus als apex een T-
vierkant mee vormend. Ten derde dat Saturnus en Jupiter harde aspecten vor-
men hetzij door onderlinge conjunctie, hetzij door een conjunctie of vierkant met
de as. Hij ziet dit terug bij alle grote pandemieeen (meer dan een miljoen do-
den). De derde factor is z.i. degene die grotere en kleinere pandemieen onder-
scheidt. Die pandemieen hebben ook niet de kardinale tekens op de eclips-as, 
zoals bij de eclips van in 2036 (Leeuw-Waterman) zal gebeuren, waar wel Pluto,
Jupiter en Saturnus in ‘meedoen’. 

Over Pluto zegt hij nog:  Pluto representeert de microscopische wereld en dus 
niet gek dat die met pandemieen (virussen – bacteriën)  correspondeert (dit sluit
aan bij de typering van Pluto in de vorige Astrological Journal van Patrick Wat-
son: zie Nieuwsbrief september). N.a.v. van Barbault’s visie in zijn artikel uit 
2011, ‘een overzicht van de pandemieeen’, gebaseerd op de cyclische index, of-
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wel de Jupitergolf in Robert Doolaard’s terminologie, constateert hij dat in 
2036 de cyclische index op het laagste punt staat ‘which may indicate the possi-
blity of a very minor pandemic’. Daarna gaat Snyder nog in op de maatschappe-
lijke betekenis, de inzichten die ze mee kunnen brengen, van pandemieen aan de
hand van de ermee corresponderende astrologie om af te sluiten met de vast-
stelling dat Barbault en hij dezelfde Venus-Mars conjunctie in 6 graden Maagd 
hebben met een aspect met Uranus... 

Hij beveelt ook het Franse boek ‘L’impact des Eclipses’ van Michael Mandl 
aan.

En dan nog een excentrieke vondst van Rev Pam Crane onder de titel ‘Q-
charts, Sedna en verlies van vingers / vingerstukjes’. N.a.v. een ongelukje
bij zichzelf waarbij ze bij de interpretatie ook gebruik maakt van dwads werd 
haar aandacht getrokken door de stand van Sedna. Ze vond een lijst van eender 
getroffenen op internet – ongelooflijk wat je daar toch niet allemaal kunt vinden 
– en van zes ervan, beroemdheden, ook een geboortetijd. En inderdaad: ze mis-
ten allemaal een deel van een vinger, met Sedna in een sterke positie...

Boeken: de aankondiging van een herziene heruitgave van de klassieker  uit 
1984  ‘Mundane Astrology: an introduction to the astrology of the collec-
tive’  van Michael Baigent, Nicholas Campion en Charles Harvey’ met een nieuw 
voorwoord van Nicholas Campion. 
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Ingezonden brief Tine Sipsma
Naar aanleiding van het artikel van Frank Vernooij in de Nieuwsbrief van septem-
ber ‘Magisch moment’. 

Geweldig die extra informatie van Bas Kuipers, hierdoor krijgt een gebeurtenis 
een eigen betekenis en is daardoor mijns inziens beter terug te vinden in de ho-
roscoop. Ik zou graag op twee zaken willen reageren. 

Ten eerste vraagt u:  aan welke standen zou je hierbij denken en ten tweede dat 
Chiron een belangrijke rol zou kunnen spelen.

Wat de eerste vraag betreft: Een gebeurtenis moet volgens mij aan de volgende 
eisen voldoen:

1. Er moet 1 van de 4 hoekcuspen bij betrokken zijn om het te realiseren.

2. De betrokken aspecten moeten onderling verbonden zijn d.m.v. radix, 
transit en/of
progressieve
planeten/cuspen.

3. De betekenis van
de gebeurtenis
moet zichtbaar
zijn. 

4. Er moeten
persoonlijke
planeten bij
betrokken zijn, als
het een
persoonlijke actie
betreft.

In de bijgaande tekening
wordt hier aan alle 4 de
regels voldaan.

Wat de 2e vraag betreft:
In de tekening is
duidelijk te zien, dat
Chiron een sterke rol
hierin speelt, zowel de
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transit Chiron als die van Bas. Dit is een mooi voorbeeld van Chiron, aangezien 
uit mijn eigen ervaringen en wat onderzoek, voor mij is gebleken, dat Chiron 
vaak wat aanreikt uit onverwachte hoek. Aangezien ik een ongeaspecteerde MC 
heb, op Chiron anderhalfvierkant Mc na, viel mij al snel zijn rol op en daarmee 
ook de anderhalfvierkanten. Veel werd mij namelijk aangereikt op 
maatschappelijk gebied, wat ik zelf niet zag of het gevoel had niet aan toe te 
zijn. 

Ik heb voor mijn blog Astro Symbolieken het volgende verhaal over Chiron 
geschreven. (zie bijlage)

Het verhaal van Bas is volgens mij ook een mooi Chiron verhaal, want Bas kreeg 
ook een andere mogelijkheid aangereikt dan hij gewend was (kopbal) en is erop 
in gegaan. Zijn Chiron en Tr.Chiron staan, zoals reeds vermeld, op dat moment 

allebei op de 11e graad inconjunct op elkaar en bovendien maakt Tr.Chiron een 
anderhalfvierkant met het midpunt van zijn Zon/Mercurius binnen 1 graad orb. 
Dus ja voor mij het is duidelijk, dat Chiron hierin een sterke rol speelt. 

Verder zie ik 4x
anderhalf vierkanten,
die de zaken verbinden
en samen met Pluto als
heer 1 die sextiel de
R.Pluto van Bas
(conjunct de Ascendant)
staat, voor de grote
ommekeer voor Go
Ahead hebben gezorgd.

Bedankt voor de mooie
informatie, ik vond het
fijn om even mee te
denken en zie het ook
als een Magisch
moment.
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Astrologisch onderzoek: De gren-
zen van P

Jan Kampherbeek

In eerdere artikelen keken we onder meer naar het opstellen van hypotheses, de 
effecten van artefacten en de noodzaak van controlegroepen. Deze aanpak van 
onderzoek leidt uiteindelijk naar de berekening van een waarschijnlijkheid of sig-
nificantie die aangeeft hoe groot de kans is dat het resultaat van een onderzoek 
‘echt’ is en hoe groot de kans is dat het om toeval gaat. De betekenis van het 
woord significant is ‘veelbetekenend’. De betekenis van dit woord is dus niet ‘be-
wezen’.

Die significantie benoemen we met de variabele p. Ooit is gesteld dat je de uit-
komst van een onderzoek serieus kunt nemen als de kans op toeval 1 op 20 (of 
kleiner) is. We zeggen dan: p = 0.05. Dat was een arbitraire grens en die is een 
eigen leven gaan leiden. Er is in werkelijkheid weinig verschil tussen een p-waar-
de van 0.49 en 0.51. Maar als je onderzoek net onder de 0.5 zit, en als je veel 
belang hebt bij het halen van de 0.5? Dan is het verleidelijk om bijvoorbeeld je 
dataset iets uit te breiden: misschien is dat voldoende. 

Waarom heeft een wetenschapper belang bij het ‘halen’ van de drempelwaarde p 
= 0.5? Veel tijdschriften hanteren dat als criterium voor plaatsing en publiceren 
is belangrijk. Subsidie voor vervolgonderzoek kan daarvan afhankelijk zijn, en 
zelfs je wetenschappelijke reputatie. Dat heeft geleid tot veel fictieve, enigerma-
te gemanipuleerde, onderzoeksresultaten. Daarbij komt nog dat de ‘magische’ 
uitkomst van p = 0.05 ten onrechte gekoppeld raakte aan het idee dat ‘het nu 
bewezen was’ in plaats van dat er sprake was van ‘een resultaat van betekenis’.

Hoe groot is het probleem?

Het probleem ontstaat mede door het te weinig uitvoeren van herhalingsonder-
zoek. Met herhalingsonderzoek kun je in de wetenschappelijke wereld minder ge-
makkelijk scoren dan met nieuw onderzoek. Ook vaktijdschriften zijn er veel 
minder in geïnteresseerd. Nu is juist het goed uitvoeren van een herhalingson-
derzoek noodzakelijk om conclusies te kunnen trekken.

In 2015 is geprobeerd om 100 bekende (voornamelijk sociaal-)psychologische 
onderzoeken te reproduceren. Dat lukte met net iets meer dan één derde van 
deze onderzoeken. In 2012 is een poging gedaan 53 onderzoeken naar oncologie
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en hematologie te herhalen. Deze on-
derzoeken golden als mijlpalen in de
wetenschappelijke wereld maar het
lukte maar in 6 van de 53 gevallen de
resultaten te reproduceren. [6]

Het probleem is dus groot. Kennelijk
zegt het niet zoveel als een onderzoek
statistisch significant is. In uitzonderlij-
ke gevallen is er sprake van weten-
schappelijke fraude; veel vaker mani-
puleren onderzoekers ‘creatief’ of zijn
ze integer en maken ze onbewust fou-
ten als gevolg van vooringenomenheid.

Je verzamelt bijvoorbeeld de beste
voorbeelden en de data-sets die je the-
orie het beste uitleggen, je stopt met
het verzamelen van data zodra je re-
sultaten significant zijn of verzamelt
juist wat meer data als je die signifi-
cantie nog net niet hebt bereikt. En
door de inzet van automatisering worden je mogelijkheden tot ‘spelen met de re-
sultaten’ steeds groter, je kunt snel meerdere varianten uitproberen en de vari-
ant met de beste resultaten gebruiken. Dit gebeurt zo vaak dat er een term voor 
is bedacht: p-hacking, technieken om de kans te vergroten om tot een significant
resultaat te komen.

Stellingname American Statistical Association 

De statistische wereld is zich bewust van dit probleem. The American Statistical 
Association kwam in 2016 met een  stellingname en dat is uniek voor deze or-
gansiatie. In The ASA Statement on p-Values beschrijven Ronald Wasserstein en 
Nicola Lazar de twijfels over het gebruik van p-waarden. [7]. De schrijvers geven
aan dat p-waarden aan kunnen geven hoe incompatibel de data zijn met een ge-
specificeerd statistisch model. Maar p-waarden geven niet de waarschijnlijkheid 
aan dat de onderzochte hypothesis juist is of de waarschijnlijkheid dat de data op
basis van toeval zijn ontstaan. 

Hier is het verschil tussen een statistisch model en een hypothese van belang. 
Een statistisch model is een formele en volledige beschrijving van een theorie. 
Een hypothese is op zo’n model gebaseerd maar beschrijft meestal slechts een 
deel van die theorie. Omdat je p-waarde gekoppeld is aan een hypothese kan hij 
hooguit een correlatie met een deel van de onderzochte theorie aangeven. 
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Wasserstein en Lazar komen ook tot een conclusie die perspectief biedt: “Juiste 
gevolgtrekkingen vereisen volledige rapportage en transparantie”.

Kunstgrepen

De arbitraire grens van p = 0.05 èn de overwaardering van significantie kunnen 
tot kunstgrepen leiden die de waarde van een onderzoek vaak volledig onderuit 
halen.

Regina Nuzzo [6] beschrijft de volgende cognitieve fouten:

• Hypothese bijziendheid: je verzamelt materiaal dat je hypothese beves-
tigt en schenkt geen aandacht aan andere verklaringen.

• Texaanse scherpschutter: je schiet in het wilde weg op een schutting 
en achteraf selecteer je opvallende patronen in de kogelgaten, de overige 
gaten negeer je. In een onderzoek probeer je heel veel combinaties en je 
selecteert achteraf de 'beste' resultaten.

• Asymmetrische attentie: onverwachte resultaten controleer je rigoureus
maar verwachte resultaten accepteer je zonder meer. Op deze manier be-
vorder je dat je de gehoopte resultaten krijgt.

• 'Gewoon zo' verhalen. Achteraf bedenk je ‘plausibele’ verhalen, ongeacht
wat die resultaten zijn.

Gelukkig zijn er ook mogelijkheden deze problemen aan te pakken als het je echt
om waarheidsvinding te doen is:

• Advocaat van de duivel spelen: Formuleer alternatieve hypotheses en 
toets die ook.

• Vooraf vastleggen: publiceer je data en plan van aanpak voordat je aan 
een onderzoek begint.

• Team met tegenstanders. Betrek je wetenschappelijke rivalen bij het 
onderzoek. (Dit kan in de astrologische onderzoekspraktijk lastig zijn).

• Blinde data-analyse: Analyseer ook datasets die echt lijken maar toch 
niet zijn wat je verzamelde en doe dat zonder te weten met welke set je 
werkt. Vergelijk de uitkomsten.

De invloed van een vooringenomen aanpak is groter dan de invloed van weten-
schappelijke fraude. Maar we moeten de invloed van fraude ook niet onderschat-
ten. In 2018 is een enquête gehouden bij 390 bio-statistici en daaruit bleek dat 
minimaal 20% van hen wel eens door een medewerker was gevraagd data te 
manipuleren om de resultaten duidelijker te maken. [3]
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Beperkte betekenis van p

Als je rekening wilt houden met de mogelijkheden en beperkingen van een p-
waarde zijn er twee hoofdzaken. De eerste is om een onderzoek goed aan te 
pakken. Daarmee kun je in principe bereiken dat je conclusies objectief zijn. De 
tweede is om de p-waarde goed te interpreteren. Een citaat van Wasserstein et 
al: "... no p-value can reveal the plausibility, presence, truth, or importance of an
association or effect. Therefore, a label of statistical significance does not mean 
or imply that an association or effect is highly probable, real, true, or important. 
Nor does a label of statistical nonsignificance lead to the association or effect 
being improbable, absent, false, or unimportant." [8]

Een voorbeeldje aan de hand van een fictief astrologisch onderzoek. Als je onder-
zoek doet naar de stand van Jupiter in het vijfde huis en het aantal kinderen dat 
iemand heeft zou je hypothese kunnen zijn: ik verwacht dat het aantal kinderen 
van mannen en vrouwen, met Jupiter in het vijfde huis volgens Regiomontanus, 
groter is dan van mannen en vrouwen met Jupiter in een willekeurig ander huis. 
Als je de hypothese bevestigt ziet weet je nog niet of Regiomontanus goede re-
sulaten oplevert. Andere huizensystemen overlappen en hebben misschien hoge-
re scores. Je weet niet of Jupiter in 4 misschien aanleiding is tot nog meer kinde-
ren: je vergelijkt immers met het gemiddelde van de overige 11 huizen. Je kijkt 
niet naar de verschillen als je corrigeert voor astronomische breedte. Het aantal 
planeten dat je meeneemt in je onderzoek is variabel: klassiek?, modern?, incl. 
asteroïden/plutoïden/hypothetische planeten?  Het model, planeet standen in 
huizen, is veel groter dan de hypothese. Dat relativeert de uitkomst en betekenis
van je onderzoek. 

Conclusie

De problemen die ik hier schets raken elke vorm van onderzoek, ook onderzoek 
naar de astrologie. Wat vooral ontbreekt is herhalingsonderzoek want dat blijkt in
staat in ieder geval veel foutieve onderzoeksconclusies te herkennen. Maar er 
zijn meer mogelijkheden. 

1. Maak een hypothese en publiceer die voorafgaand aan je onderzoek.

2. Publiceer vooraf een dataset.

3. Publiceer vooraf een plan van aanpak.

4. Gebruik software voor de berekeningen. Dit om fouten te voorkomen. Die 
software moet bij voorkeur open source zijn en beschikbaar voor anderen 
om zo controle mogelijk te maken.
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5. Gebruik relevante controlegroepen. Hoe je dat doet beschrijf je in je plan 
van aanpak.

6. Laat iemand anders een herhalingsonderzoek doen. Het mooiste is als die 
ander zelf de data samenstelt. Het is niet voldoende zelf een herhalingson-
derzoek te doen: er is dan een aanzienlijke kans dat je fouten uit het eer-
ste onderzoek herhaalt.

Met deze aanpak verminder je de kans op foute conclusies. 

De sleutel, dat is wel duidelijk, is controleerbare transparantie.

Ik vrees wel dat dit in de praktijk lastig is. Op dit gebied hebben de wetenschap 
en zeker ook de astrologie een inhaalslag te maken. Te weinig mensen houden 
zich bezig met serieus onderzoek. Dat is één van de redenen waarom een vereni-
ging als de NVWOA zo hard nodig is.

Referenties

1. Altman, Naomi en Martin Krzywinski. P values and the search for signi-
ficance. Nature Methods  vol. 14, 2017. https://www.nature.com/articles/
nmeth.4120

2. Amrhein, Valentin, Sander Greenland en Blake McShane. Retire sta-
tistical significance. 21 march 2019, Nature, vol. 567, 21 mrt. 2019. 
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00857-9

3. Goodman, Steven N. How sure are your of your result? Put a number on 
it. Nature, vol. 564, 6 dec. 2018. https://www.nature.com/articles/
d41586-018-07589-2

4. Leek, Jeff,  Blakely B. McShane, Andrew Gelman, David Colquhoun, 
Michèle B. Nuijten, Steven N. Goodman. Five ways to fix statistics. Na-
ture, vol. 551, 28 nov 2017. https://www.nature.com/articles/d41586-
017-07522-z

5. Nuzzo, Regina. Scientific method: Statistical errors. Nature, vol. 506,  12
feb. 2014. https://www.nature.com/articles/d41586-017-07522-z

6. Nuzzo, Regina. How scientists fool themselves – and how they can stop 
Nature, Vol. 526, 8 okt. 2015.  https://www.nature.com/news/how-scien-
tists-fool-themselves-and-how-they-can-stop-1.18517

25 van 29



7. Wasserstein, Ronald L. en Nicola A. Lazar: The ASA statement on p-
Values: Context, Process, and Purpose. The American Statistician, vol. 70, 
2016 - Issue 2. https://amstat.tandfonline.com/doi/full/
10.1080/00031305.2016.1154108

8. Wasserstein, Ronald L, Allen L. Schirm en Nicole A. Lazar. Moving to 
a World Beyond “p < 0.05” . The American Statistician vol. 73, 2019 nr. 51
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00031305.2019.1583913

Ingekomen mededelingen

Dit logo, dat het astrologiecongres in Soesterberg tientallen jaren markeerde, 
met Albert Vermist als drijvende kracht, heeft zijn betekenis verloren. Aan die 
traditie is een einde gekomen. 

30 Oktober 2021  CIB dag, namens de AVN in Amersfoort

Thema: Workshop tafelopstellingen, theorie en praktijk. 

Spreker: Dorien de Vries.

Ervaar in één dag hoe je familie- en organisatieopstellingen praktisch inzet in 
jouw werk. Ben je naast astroloog ook therapeut, mediator of coach? Ontdek de 
tafelopstelling als methode waardoor je een andere laag in je begeleiding kan 
aanspreken bij onopgeloste conflicten. Tafelopstellingen helpen om (on)bewuste 
processen binnen een familie of organisatie visueel inzichtelijk te maken. Na deze
workshop ben je direct in staat om de basisbeginselen te passen.  www.dorien-
devries.com      
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Gratis downloa-
den: Der Geist
der Astrologie
door Oscar A. H.
Schmitz

Oscar Schmitz was een veelzijdig man. 
Hij was schrijver van onder meer poli-
tieke essays en romans en in die hoe-
danigheid werd hij geprezen door nie-
mand minder dan Thomas Mann. Hij 
was door Carl Gustav Jung opgeleid tot
psycho-analyticus, leerde astrologie bij 
Gustav Schwickert (‘Sindbad’) en reis-
de door Europa en Afrika met zijn zwa-
ger, de graficus Alfred Kubin. 

In 1925 publiceerde Schmitz een standaardwerk over astrologie: Der Geist der 
Astrologie. 

Je kunt dit werk downloaden via Archive.org. Gebruik de link 

https://archive.org/details/dergeistderastro01schm

Meer informatie over Schmitz:

https://www.astro.com/astrowiki/de/Oscar_A._H._Schmitz
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Nadere informatie over het sym-
posium: 50 jaar NVWOA
De NVWOA is opgericht in Amersfoort op 3 juni 1971 om 21:18 uur.

De sprekers op het symposium:

• Albert Bredenhoff over 50 jaar NVWOA.

• Jan Kampherbeek over de mogelijke rol van automatisering in astrologisch 
onderzoek. Die mogelijkheden beperken zich niet tot het berekenen van horosco-
pen. Automatisering is prima in te zetten bij de organisatie van je onderzoek, zo-
wel kwantitatief als kwalitatief.

• Frank Hoogerbeets over aardbevingen. Hij gaat in op specifieke planeetstan-
den rond de tijd van zwaardere (magnitude 6+) aardbevingen. Hij doet daar al 
jarenlang intensief onderzoek naar en doet op grond daarvan voorspellingen. Zijn
onderzoek is niet vanuit de traditionele astrologie of enige andere vorm van as-
trologie en beperkt zich niet tot geocentrische posities. Om dit mogelijk te ma-
ken, heeft hij het computer-programma Solpage geschreven dat posities en sa-
menstanden (conjuncties) berekent vanuit elk centrisch gezichtspunt.

‘Mijn onderzoek is naar mijn mening een zeer waardevolle aanvulling op de reeds
bestaande astrologie en werpt een nieuw licht op de invloed van planeten’.

• Robert Doolaard over pandemieën. Een recente publicatie van Barbault over 
het samengaan van pandemieën met perioden van samenstand van de langzame
planeten, stimuleerde hem om een grondig vervolgonderzoek te doen waarbij 
ook belangwekkende overeenkomsten en een verschil met zijn eerdere onder-
zoek naar mega-oorlogen naar voren kwam.

• Vivian Muller-Laumans over suïcide. Wat valt op in de radix bij iemand die 
zichzelf heeft gedood? Het onderzoek betreft het bestuderen van de radix van 
100 personen die zichzelf gedood hebben met vervolgens controlegroepen en 
twee herhalingsonderzoeken.

Als u belangstelling heeft, meldt u snel aan! De capaciteit van de ruimte in Zwol-
le is beperkt. De toegangsprijs bedraagt 25 euro voor leden en 35 euro voor 
niet-leden. Deze prijzen zijn inclusief lunch en twee consumptiebonnen.

Aanmelding bij het secretariaat bestuur@nvwoa.nl

U bent ingeschreven wanneer u betaald hebt, banknr t.n.v. NVWOA: 

NL31INGB 0004312858 

Mocht onverhoopt blijken dat het symposium in verband met Coro-
na niet door kan gaan, dan wordt het uitgesteld en het bedrag gerestitueerd. 
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Colofon
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk 
Onderzoek naar de Astrologie www.nvwoa.nl.

Ze richt zich op beschouwingen en ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar de 
astrologie en tevens op het informeren over ontwikkelingen in het astrologische veld.

Voorzitter:

Frank Vernooij e-mail: bestuur@nvwoa.nl

Secretariaat:

Vivian Muller e-mail: bestuur@nvwoa.nl

Redactie en vormgeving Nieuwsbrief

Jan Kampherbeek

Frank Vernooij

e-mail: redactie@nvwoa.nl

De Nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Uw inzendingen en reacties worden erg op prijs 
gesteld. De deadline voor het aanbieden van stukken is de zaterdag twee weken voor 
een geplande bijeenkomst. In de maanden mei, juni en juli de voorlaatste zaterdag van 
de maand.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten. De redactie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van 
gegevens in de artikelen van de schrijvers en de in de artikelen vermelde meningen 
vertegenwoordigen niet de mening van de NVWOA.

Alles uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, overgenomen of 
gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, mits met bronvermelding.
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