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Agenda

Zaterdag 13 november 2021: Onderlinge discussiebijeenkomst. (Let op: dit is 
de tweede zaterdag van de maand). Dit is een Zoombijeenkomst tenzij nog 
anders aangegeven.

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 

• 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.
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Ons 4e symposium – verslag       

Frank Vernooij

50 jaar NVWOA, dat warme licht straalde over ons 4e symposium, dat zich op 16 
oktober voltrok, wederom in Zwolle in de vertrouwde en zeer aangename ruimte 
van de Loge. 50 jaar NVWOA, hoe is het mogelijk zullen sommige zeggen, niet 
zonder een schijn van redelijkheid. Welk onblusbaar vuur houdt het gaande, ook 
al herinner ik me de tijd dat dat slechts een waakvlammetje in stand hield dat 
uitgeblazen dreigde te worden. 

De organisatie vooraf had enige extra voeten in de aarde gehad. Weliswaar zaten
we de vorige keer vlak voor de beperkingen van corona en nu erna, of  in een 
luwte tussendoor, en zijn we daar mooi omheen kunnen gaan, helemaal schade-
vrij ging dat niet. Een paar weken voor dato zegde Frank Hoogerbeets jammer 
genoeg zijn presentatie over aardbevingen n.a.v. corona af – zijn invalshoek is 
onorthodox en daardoor extra boeiend –  en het zorgde ook voor enkele afwezi-
gen vanwege de noodzaak van de coronacheck. We raakten er overigens als be-
stuur pas op het laatst van doordrongen dat we daar niet aan ontkwamen.

Een ander punt heikel punt was dat de loge gemoderniseerd en de elektronica 
geheel up to date gebracht was. We weten allemaal dat dat meestal een garantie
is dat het nog niet helemaal werkt zoals bedoeld, en met de licht traumatische 
herinnering aan ons vorige symposium nog in ons hoofd, toen de beamer het af 
liet weten...tot het uiteindelijk lukte, waren we er niet gerust op. Die ongerust-
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heid bleek op zijn plaats. Ondanks alle voorwerk lukte het ook nu niet de appara-
tuur op gang te krijgen, noch de beamer, noch de zoominstelling,  – ook het kof-
fiezetapparaat deelde in de malaise – ...tot het toch lukte, behalve met zoom. 
Veel dank aan iedereen die daar zijn uiterste best voor gedaan heeft.

Jammer dat sommigen niet konden komen die graag gekomen waren, maar met 
de rond de 25 belangstellenden die er wel waren werd het een heel aangename 
en gezellige dag. 

Inhoudelijk kwam het zwaartepunt deze dag sterk op empirisch-statistisch on-
derzoek te liggen en onderwerpen met een inhoudelijke zwaarte die er niet om 
loog: zelfdoding, pandemieen en explosies hebben de revue gepasseerd. Het aar-
dige van de presentaties van deze dag was wel dat het het vruchtbare werk in de
vereniging aardig weerspiegelde: onderzoek, denkwerk en onderzoeksbevorde-
ring. 

De dag opende inhoudelijk met een kort praatje van de voorzitter die stelde dat 
de vereniging al een tijdje een behoorlijke bloeiperiode doormaakt, zichtbaar aan
het langzaam gegroeide ledental, de levendige zaterdagbijeenkomsten, de waar-
dering voor de Nieuwsbrief, de kwaliteit van de website, de onderzoeken en het 
ontwikkelen van een onderzoekssoftwareprogramma. Jan Kampherbeek werd 
m.n. genoemd om een aantal zeer belangrijke bijdragen hierin.  Albert Breden-
hoff keek, als zeer oudgediende, terug op 50 jaar NVWOA, de ambities, de 
ideeen over een beloftevolle toekomst, de voorbije tijdgeest, de conflicten, de te-
ruggang en het blijven bestaan –  en bracht nog eens een aantal namen in herin-
nering van ‘voorouders’  die op een markante manier hebben bijgedragen, niet 
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alleen aan de geschiedenis, maar feitelijk aan dat wij er nu nog steeds in vere-
nigd zijn. Wout Heukelom vulde dit erna nog aan met  andere belangrijke na-
men. 

Voor de pauze werd het programma afgesloten
met de voordracht van de inmiddels broze Robert
Doolaard over pandemieën, een onderzoek op ba-
sis van zijn golventheorie en in lijn met zijn eerder
onderzoek over (mega)oorlogen en andere tijds-
verschijnselen, gekoppeld aan de bewegingen van
de onderlinge afstanden van Jupiter, Saturnus en
de transsaturnale planeten, die als een dragende
golf door de tijd bewegen. Het optreden van de
grootste pandemieen volgt voor een deel het tijds-
patroon van grote oorlogen onder de noemer grote
rampen, maar met een belangrijk verschil bleek uit
Robert’s onderzoek. De planeet Uranus speelt bij
oorlogen een grote, bij pandemieen geen rol. Ro-
bert’s verklaring: Uranus geeft bij uitstek het men-
selijke aspect aan, en pandemieen staan niet onder invloed van menselijk de-
structief handelen. Het leek een lichtpuntje. Zijn presentatie is op de website te 
vinden.

Na de pauze was Vivian Muller de eerste spreker met een overzicht over haar on-
derzoek naar zelfdodingen. In haar element voor het aandachtige gehoor bracht 
ze met enthousiasme het resultaat van haar doortimmerde arbeid naar voren. 
Successievelijk drie maal honderd casussen van zelfdoding, onderzocht op ver-
schillen tussen de 12 ‘principes’ aan de hand van een aantal nauw omschreven 
criteria. Een verhaal van zoeken, niet vinden wat je verwacht (hoopt) en opnieuw
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kijke, herhalen en toetsen. Zij sloot af met de stelling: ‘astrologische betekenis 
ontstaat niet op het niveau van enkelvoudige standen. Het gaat in dit onderzoek 
om het vinden van aanknopingspunten’. De aanknopingspunten die het duide-
lijkst naar voren zijn gekomen betreffen de factoren Ram/Mars, Kreeft/Maan, 
verbindingen van de Zon, Mercurius in het hoofdkruis en mogelijk de Zwarte 
Maan. 

En zij dankte Jan Kampherbeek vanwege het schrijven van een programma om 
dit onderzoek op deze manier te kunnen uitvoeren. Op de website vindt u haar 
presentatie.

Daarna Jan Kampherbeek die 
met veel kennis van zaken sprak
over onderzoekssoftware vanuit 
zijn missie om potentiële gebrui-
kers goed, zo niet bijna com-
pleet, te informeren over alle ins 
en outs, strikken en valkuilen, 
zin en onzin op dit gebied ten 
einde goed te kunnen kiezen en 
gezonde wetenschapsbeoefening
te bevorderen. Tegelijk ook dui-
delijk aangevend waar goed on-
derzoek aan zou moeten vol-
doen. In deze Nieuwsbrief vindt 
u er een neerslag van.

De laatste spreker was Frank Vernooij die de opbouw en de laatste resultaten 
van zijn lopende onderzoek naar explosies naar voren bracht. De laatste rappor-
tage in de Nieuwsbrief, voor de zomer, betrof resultaten van 50 explosies – nu 
waren 100 data beschikbaar. De nieuwe 50 data gaven onder meer opnieuw een 
zekere steun aan de hypothese dat het aspect Zon-Uranus vaker voorkomt dan 
te verwachten. Elders in deze Nieuwsbrief vindt u hierover nog iets meer.

Toen was het wat dit betreft mooi geweest. 

Er was nog een prettig samenzijn erna.

Veel dank voor ieder die geholpen heeft om het tot een geslaagde dag te maken,
in het bijzonder Jeanette en Ahmed.

Foto’s bij dit artikel: Ahmed Abdulahi
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Presentatie: Vanaf 0: opbouw 
van de Dierenriem

Koenraad Elst

Op 2 oktober hield Koenraad Elst een Zoom-lezing over ’vanuit de absolute basis,
punt 0’, de grondslagen van de dierenriem te formuleren. Hij gaat in op de ver-
schillen tussen de siderische en tropische dierenriem, historisch, crosscultureel 
en wat betreft praktische consequenties, inclusief de problematische aspecten 
van beiden. En hij toont aan hoe de 12-hoek, vanuit het oergegeven: de cirkel, 
op wiskundige wijze natuurlijkerwijze naar voren komt. Onafhankelijk van sterren
of de jaarkringloop, noch tropisch, noch siderisch georienteerd. Daarbij gaat hij 
ook in op de symboliek van de 12 punten. 
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Eisen aan software voor astrolo-
gisch onderzoek

Jan Kampherbeek

Delen uit de lezing op het NVWOA Symposium van 16 oktober 2021

De eisen die je aan onderzoekssoftware moet stellen zijn voor discussie vatbaar. 
Ik hoop hier vooral een uitgangspunt te geven voor zo'n discussie.

Voor die te stellen eisen is het relevant onderscheid te maken tussen kwantitatief
en kwalitatief onderzoek. De eisen bij kwantitatief onderzoek zijn anders en 
strenger: deze vorm van onderzoek is immers gericht op bewijsvoering. belang-
rijke aspecten zijn daarbij:

• Het verzamelen van data.

• Het opzetten van controlegroepen.

• Rekening houden met het gebruik van random getallen.

• Brede toepasbaarheid.

• Transparantie.

Data verzamelen

Commerciële pakketten bieden vaak da-
tasets aan. Voor kwantitatief onderzoek
zijn die datasets niet geschikt. Je weet
niet hoe de dataset is verzameld terwijl
het juist een eis is dat je gebruikte data-
set representatief en a-selectief is. De
dataset moet een goede weergave bie-
den van de groep die je onderzoekt en
bij het verzamelen moet je bewuste en
onbewuste voorkeuren uitschakelen. Als
je al een bestaande dataset gebruikt
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moet je weten hoe die is samengesteld (en dat uiteraard in je onderzoeksverslag 
beschrijven). 

Het programma moet in staat zijn datasets te importeren. 

Wat je vooral niet moet willen is een programma waar je snel een reeks van 
technieken kunt loslaten op verschillende bestaande datasets. Je krijgt dan gega-
randeerd 'resultaten', net zoals je gegarandeerd een keer een zes gooit als je een
dobbelsteen vaak genoeg laat vallen. Het is cruciaal te doorzien dat dit oneigen-
lijke resultaten zijn.

Controlegroepen

In deze Nieuwsbrief en op de website [1] heb
ik eerder geschreven over controlegroepen. 
Deze controlegroepen zijn nodig om de effec-
ten van artefacten, de onverwachte alterna-
tieve verklaringen voor gevonden resultaten,
[2] te herkennen. In veel gevallen kan soft-
ware een controlegroep genereren. Je kunt 
denk aan het schuiven met onderdelen van 
datum, tijd en locatie om zo fictieve horosco-
pen samen te stellen. Die fictieve horoscopen

hebben dan een vergelijkbare spreiding in de tijd als de oorspronkelijke horosco-
pen. Als het om relaties gaat kun je de partners schuiven en bij onderzoek naar 
erfelijkheid kun je kinderen schuiven naar andere ouderparen. De mogelijkheden
zijn wel afhankelijk van je onderzoek. Als je de Zon in teken onderzoekt kun je 
niet met datum en tijd schuiven. Je krijgt dan immers een vergelijkbare spreiding
door het jaar als bij de oorspronkelijke horoscopen: de stand van de Zon in de 
controlegroep zal per definitie de stand van de Zon in de oorspronkelijke groep 
weergeven. Het is daarom aan te bevelen het genereren van controlegroepen 
volgens diverse systemen te ondersteunen.

Random getallen

Om controlegroepen te genereren zal je software een 'Randomize' functie gebrui-
ken. Vrijwel altijd levert dit geen echte random getallen op maar pseudo-random 
getallen. Voor de schuifmethodiek in controlegroepen zal dit geen merkbaar ef-
fect hebben maar wel als je bijvoorbeeld random zodiakale posities genereert. In 
alle gevallen is een echte random generator te prefereren. Een pseudo-random 
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generator die echte random getallen zo goed als mogelijk benadert kan soms een
alternatief zijn.

Toepasbaarheid

Astrologie is een bijzonder breed gebied en onderzoekssoftware moet idealiter 
een groot deel van dat gebied bestrijken. Dat betekent ondersteuning van veel 
technieken en systemen waarbij de onderzoeker relevante instellingen kan aan-
passen. Deze eis moet je zien als een streven; in de praktijk is het onmogelijk 
alle technieken en systemen te ondersteunen. 

Naast breed inzetbare onderzoekprogramma's kun je ook specifieke software 
schrijven voor één onderzoek of een beperkt aantal onderzoeken. Voordeel hier-
van is dat je optimaal rekening kunt houden met de aard van dat onderzoek. Een
nadeel is dat je de software alleen beperkt kunt hergebruiken.

Transparantie

Als je onderzoek doet moet je ervoor zorgen dat je data, je methoden en je re-
sultaten transparant zijn. Het moet voor geïnteresseerden mogelijk zijn te con-
troleren wat je hebt gedaan. Dat geldt ook voor de gebruikte software. Als je wilt
dat elke stap in je proces controleerbaar is geldt dat ook voor de geautomati-
seerde stappen. Om transparant te zijn moet onderzoekssoftware de volgende 
kenmerken hebben.

• Open source. Iedereen moet de oorspronkelijke broncode kunnen downlo-
aden en bekijken. Er zijn goede en gratis platforms waar je broncode kunt 
delen. Programmeurs kennen waarschijnlijk GitLab en GitHub.

• Gratis (of zeer betaalbaar). Om een onderzoek na te spelen moeten er 
geen financiële drempels zijn.

• Automatisch testbaar. Programmeurs moeten de software eenvoudig kun-
nen testen. Binnen de IT zijn automatische tests zeer gebruikelijk. Met 
dergelijke tests kan elke programmeur vaststellen of belangrijke delen van
de software doen waar ze voor bedoeld zijn. Voor de IT'ers onder ons: het 
gaat om unit tests en één of meer integratie tests of regressie tests.

• Documentatie is essentieel om software te kunnen begrijpen. Documenta-
tie voor de eindgebruiker is vanzelfsprekend maar documentatie voor an-
dere programmeurs is ook belangrijk.
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Naast de eisen die je aan de software stelt moet je dataset uiteraard eenvoudig 
te downloaden zijn. Dat geldt niet alleen voor de ingevoerde horoscopen maar 
ook voor de eindresultaten.

Eisen aan software voor kwalitatief onderzoek

Software voor kwalitatief onderzoek is geheel anders van opzet dan software 
voor kwantitatief onderzoek. Je wilt - en kunt - bij kwalitatief onderzoek niets be-
wijzen. Het streven is om iets te ontdekken, te beschrijven wat je ziet: bekende 
vormen van kwalitatief onderzoek zijn dan ook exploratief en descriptief onder-
zoek.

In tegenstelling tot software voor kwantitatief onderzoek kun je nu prima be-
staande datasets gebruiken mits je je realiseert dat je, zodra je een gevonden 
resultaat ook wilt toetsen, wel met een correcte dataset moet werken.

Belangrijk is dat je gemakkelijk kunt vergelijken tussen verschillende technieken 
of instellingen. Denk aan een verschil in huizensysteem of zodiak maar ook aan 
verschillende instellingen voor de orb van aspecten.

Een goede methode kan zijn te werken met diverse modi, bijvoorbeeld een mo-
dus voor vedische astrologie en een modus voor de astrologie volgens Morinus, 
de WvA of de Hamburger school. Je berekent een horoscoop en wisselt tussen de
verschillende modi. Zo'n modus moet de gebruiker van de software zelf kunnen 
definiëren. Daarbij moet het onder meer ook mogelijk zijn een orb aan te pas-
sen, hemellichamen te (de-)selecteren en bijvoorbeeld een ander huizensysteem 
te kiezen.

Structuren

Eigenlijk weten we wel dat onderzoek naar enkelvoudige standen niets oplevert. 
We moeten ons niet op die enkelvoudige standen richten maar op structuren: 
complexere samenstellingen van standen in de horoscoop. Voorbeelden daarvan 
zijn het Spinnenweb en de huizencycleringen van de WvA, de halfsomstructuren 
van de Hamburgerschool en de Ebertin groep, de Dominantenverkettung van 
Thomas Ring en de planeetpatronen van Robert Carl Jansky. In haar onderzoek 
naar Zelfdoding gebruikt Vivian Muller 'principes'[3]: ook hier is sprake van een 
structuur.

Idealiter ondersteunt software voor kwalitatief onderzoek dergelijke structuren.
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Visualisatie

Exploreren en beschrijven betekent ook dat je de horoscoop zichtbaar maakt. 
Dat doe je al met een gewone horoscoopfiguur maar dat is een ernstig verteken-
de weergave op een plat vlak. Er is geen diepte èn er is geen tijd. Met software 
kun je dit deels oplossen, bijvoorbeeld door een 3D weergave, het tonen van bij-
zondere standen zoals paranen en de weergave van cycli.

Bestaande software

Bestaande software voor astrologisch onderzoek voldoet meestal niet. Al is
het alleen maar omdat de pakketten niet open source zijn en te duur.

Die situatie is niet eenvoudig te verhelpen. Zelf probeer ik software te 
schrijven die wel conform de genoemde eisen is maar ik kan uiteraard 
maar een beperkt deel van de astrologische systemen en technieken mee-
nemen.

Wat ik vooral hoop is dat ook andere programmeurs bij zullen dragen aan 
een set van programma's waarmee we verantwoord onderzoek kunnen 
doen.

Noten

1. Controlegroepen voor astrologisch onderzoek in de Nieuwsbrief, jaargang 
26 nr. 8. https://www.nvwoa.nl/nb/2021nb26-8.pdf en Controlegroepen, 
beschikbaar via de NVWOA-site: https://nvwoa.nl/txt/20200628controle-
groepen.pdf

2. Demografische artefacten in de Nieuwsbrief jaargang 26 nr. 6. https://
www.nvwoa.nl/nb/2021nb26-6.pdf en Astronomische artefacten in de 
Nieuwsbrief jaargang 26 nr. 7. https://www.nvwoa.nl/nb/2021nb26-7.pdf

3. Astrologisch onderzoek zelfdoding door Vivian Muller, beschikbaar via de 
NVWOA-site: https://www.nvwoa.nl/txt/20210320-Onderzoek%20zelfdo-
ding%20radix.pdf
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NVWOA 50 jaar
Albert Bredenhoff

Op 3 juni 1971 werd te Utrecht op 21.18 uur de Nederlandse Vereniging tot We-
tenschappelijk Onderzoek van de Astrologie opgericht. Het eerste bestuur be-
stond uit de heren Pannekoek (voorzitter)  Boeree, Van der Werf en mw.Schuur-
ing. Eens per maand op de eerste zaterdag werd er een voordracht gegeven in 
een onderkomen van de Utrechtse universiteit. In 1976 verscheen het boek “De 
planeten spreken”van Rudolf Smit om twee jaar later gevolgd te worden door 
“Recent advances in natal astrology” onder redactie van Geoffrey Dean: grote 
stimulansen voor de voortgang van astrologisch onderzoek. Ondertussen hadden 
vier van onze leden aan de basis gestaan van het ”Nederlands Genootschap van 
Praktiserende Astrologen”, tekenend voor de bloeitijd waarin astrologie en onder-
zoek zich bevonden met jonge  en enthousiaste astrologen en onderzoekers. Het 
resulteerde in het eerste congres in 1980. Inmiddels was onder redacteurschap 
van Rudolf Smit  het tijdschrift in het leven geroepen waar leden en buitenstaan-
ders hun onderzoeksresultaten kwijt konden. Na Smit's vertrek naar het buiten-
land kwam de redactie in handen van Wout Heukelom. In de tachtiger jaren werd
Leo Pannekoek als voorzitter opgevolgd door Floris Methorst en werd begin ne-
gentiger jaren nog een congres georganiseerd met eminente deelnemers: Gau-
quelin  en Ertel. Na op diverse locaties vergaderd te hebben kregen we onderdak 
in de sterrenwacht “De Sonnenborgh”, waar de dit jaar overleden astronoom 
Kees de Jager toen nog woonde. In ons bestuur had astronoom Willem de Graaf 
plaatsgenomen en een van de gastsprekers was prof.Jacob Kistemaker; kortom 
het kon allemaal minder. Een kleine twintig jaar geleden zijn we verhuisd naar 
het onderkomen van de Theosofische Vereniging aan de Kruisstraat; het voorzit-
terschap van Methorst is inmiddels overgenomen door Frank Vernooij en ons tijd-
schrift kwam in handen van Wout Heukelom en nadat  deze ermee stopte kregen
de leden het Engelse tijdschrift “Correlation” aangeboden. Inmiddels zijn we digi-
taal en verschijnt er elke maand een nieuwsbrief. Vermeldenswaard zijn de om-
vangrijke Engelstalige boekpublicaties door Heukelom, Smit en Dean over de re-
cente onderzoeken in de gehele wereld. Inmiddels  is dit het vierde achtereenvol-
gende symposium elke twee jaar; eerst in Deventer en voor de derde maal in 
Zwolle, De vereniging heeft  nu ruim dertig leden en hoopt nog lang haar rol te 
vervullen tussen praktiserende astrologen en kritische wetenschappers.
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Voortgang van het onderzoek 
naar explosies

Frank Vernooij

Het onderzoek heeft een exploratieve en een hypothese-toetsende poot en in-
middels bestaat het bestand uit een hondertal explosies.

Het hypothese toetsende aspect van het onderzoek

De oorspronkelijk hypothese was dat het  moment van een explosie, een plotse 
gewelduitbarsting,  correspondeert met specifieke astrologische combinaties van 
factoren waaronder een sterke stand van Uranus, en mogelijk Mars, met een 
nauwe orb van < 1graad.

Na het bekijken van 25 explosies sprong er één type stand van Uranus uit, n.l. 
Uranus in aspect met Zon met een orb kleiner dan 3 graden. De significantie van 
dit aspect, in lijn dus met de hypothese,  was groter dan nagenoeg enig ander 
aspect, zowel bij majeure als bij majeure plus mineure aspecten. De volgende 25
explosies gaven wat deze Uranus (en Zon) stand een minder uitgesproken resul-
taat maar gaven m.i. voldoende steun om de hypothese te herformuleren tot:  
‘het  moment van een explosie correspondeert met specifieke astrologische com-
binaties van factoren, waarbij de frequentie van het aspect Zon-Uranus hoger 
dan te verwachten is bij een orb kleiner dan  3 graden’.

Voor de volgende 50 explosies (50-2) waarmee het totaal op 100 kwam heb ik 
dat getoetst.

De onderstaande tabel geeft de waarschijnlijkheidswaarden. Ter verduidelijking: 
b.v. .005 betekent een kans van 5 op 1000 dat het een toevalsresultaat is, .28 
betekent dat het een kans van 28 op 100 is, ruim een op 4 dus.
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Aspect Zon-Uranus  p-waarden

                                       orb 1 graad                 orb 3 graden

majeur majeur en mi-
neur

majeur majeur en mi-
neur

N = 50-1 .005 .02 .19 .03

N = 50-2 .16 .45 .03 .28

N = 100 .02 .12 .04 .06

N = 36 .006 .02 .002 .000..

Bij de nieuwe groep van 50 data is dus statistisch gezien de kans dat de frequen-
tie van majeure aspecten met een orb kleiner dan een graad van Zon-Uranus een
toevalsbevinding is 1 op 7. Bij majeure aspecten met een orb tot 3 graden 3 op 
100 (significant) en de andere twee waarden grofweg een kans van 1 op 2 en 1 
op 4. Het zijn resultaten die nog altijd reden geven om het aspect Zon-Uranus te 
beschouwen als mogelijk samenhangend met het moment van een explosies. 

Onderin de tabel staan de resultaten van een selectie van 36 uit de 100. Het zijn 
de explosies waarvan de tijd waarschijnlijk het meest nauwkeurig is. Ze komen 
bijna evenredig uit beide groepen van 50. In deze groep is de frequentie van 
Zon-Uranusaspecten ongeveer anderhalve keer hoger dan bij de groep van 100. 
Met name de score van alle aspecten bij orb < 3 heeft een uitermate kleine 
waarschijnlijkheidswaarde dat het toeval is.  Ik heb nog niet uitgezocht waar dat 
in kan zitten.

Wat betreft het exploratieve aspect van het onderzoek

Nog slechts een klein gedeelte van wat in mijn bedoeling ligt heb ik onderzocht. 
Ik heb factoren in tekens en huizen bekeken en daar komen, uiteraard, een aan-
tal significanties naar voren van aspecten en plaatsingen van een factor in een 
huis of teken ten gevolge van het feit dat er zoveel mogelijkheden meegenomen 
zijn in het onderzoek. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er structureel 
hoger of lager scorende standen zijn. 

Er zijn een paar resultaten die met name op het gebied van factoren in huizen 
opvallend zijn.
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Dat is de score van de Zon in het 11e huis.

Zon in 11

Zon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N = 50-1 3 3 5 4 1 4 5 3 3 7 7 5

N = 50-2 0 4 0 1 4 1 3 5 8 7 15 2

N = 100 3 7 5 5 5 5 8 8 11 14 22 7

Zon in 11 :   p = 0.00018      

Tijdens het symposium attendeerde Wout Heukelom me erop dat de Zon in de 
huizen correspondeert met een periode van de dag, het elfde huis vlak na de 
middag. Dat zou dus een artefact kunnen zijn en een hele andere dan een astro-
logische verklaring kunnen hebben – waarmee niet gezegd is dat het onmiddellijk
duidelijk is. 

Een ander opmerkelijke bevinding zijn de afwijkingen bij de elementhuizen.

Elementhuizen  N = 100

Huizen Vuur Aarde Lucht Water p

zon .02 .09

maan

mercurius

venus .02 .15

mars .03 .18

jupiter

saturnus .03 .22
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uranus .04  laag .05

neptunus .03  laag .06

pluto .001 .01  laag .05 laag .003

node .01  laag .05  .04

De hoger dan verwachte scores van Zon in Lucht én Venus in Lucht zullen sa-
menhangen met de zeer hoge Zonscore  in 11. Maar er zijn nogal wat meer  sig-
nificant afwijkende scores waarbij Pluto de kroon spant.  Een veel hoger dan ver-
wachte frequentie in de vuurhuizen (kans 1 op 1000) en  (mede daardoor)  lage 
frequenties in andere  elementhuizen, – aarde scoort zeer laag met een kans van
1 op 100.

Op de website staat het complete verslag tot nu toe met alle afwijkende  standen
van factor in teken en huis en bij de aspecten.

Voortzetting van het onderzoek middels vergroting van de  hoeveelheid explosies
moet verder licht werpen op de betekenis van de resultaten.
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Zon – Uranus en explosie
Albert Bredenhoff

In de nieuwsbrief van juli 2021 heeft Frank Vernooij in zijn onderzoek naar ex-
plosies onder meer bemerkt dat aspecten tussen de zon en uranus vaker voor-
kwamen dan gemiddeld. Hier de data voor de jaren 1990 en 1991 voor alle 12 
harmonics. De desbetreffende dag loopt van 00.00 uur GMT tot 24.00 uur GMT.  
Op de genoemde dag wordt het aspect of de harmonic exact, dus met een orb 
van nul graden.

Hier een overzicht van de aspecten en harmonics in graden en minuten.

01H = conjunctie = 00.00

02H = oppositie = 180.00

03H = driehoek = 120.00

04H = vierkant = 90.00

05H = quintiel = 72.00 en 144.00

06H = sextiel = 60.00

07H = septiel = 51.26 en 102.51  en 154.17

08H = halfvierkant = 45.00 en 135.00

09H = nonagon = 40.00 en 80.00 en 160.00

10H = deciel = 36.00 en 108.00

11H = undeciel = 32.44 en 65.27 en 98.11 en 130.55 en 163.38

12H = half-sextiel = 30.00 en 150.00

Nu een overzicht van de volgorde van de aspecten en harmonics van 00.00 tot 
180.00.

aspecten    harmonics

000.00 : 01H

030.00 : 12H

032.44 : 11H

036.00 : 10H

31 van 43



040.00 : 09H

045.00 : 08H

051.26 ; 07H

060.00 : 06H

065.27 : 11H

072.00 : 05H

080.00 : 09H

090.00 : 04H

098.11 : 11H

102.51 : 07H

108.00 : 10H

120.00 : 03H

130.55 : 11H

135.00 : 08H

144.00 : 05H

150.00 : 12H

154.17 : 07H

160.00 : 09H

163.38 : 11H

180.00 : 02H

Data in 1990 met harmonic

27-01  12H

30-01  11H

02-02  10H

06-02   09H

12-02   08H

18-02   07H

27-02   06H

05-03  11H

12-03  05H

20-03  09H

30-03  04H

07-04  11H

12-04  07H

17-04  10H

30-04  03H

11-05  11H

15-05  08H

24-05  05H

30-05  12H

03-06  07H

09-06  09H

13-06  11H

29-06  02H

16-07  11H

19-07  09H

25-07  07H

29-07  12H

04-08  05H

14-08  08H

18-08  11H

29-08  03H
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10-09  10H

15-09  07H

20-09  11H

29-09  04H

09-10  09H

17-10  05H

24-10  11H

30-10  06H

08-11  07H

14-11  08H

19-11  09H

24-11  10H

27-11  11H

30-11  12H

31-12  01H

Data in 1991 met harmonic    

31-01  12H

03-02  11H

07-02  10H

11-02  09H

16-02  08H

23-02  07H

04-03  06H

09-03  11H

16-03  05H

24-03  09H

04-04  04H

12-04  11H

17-04  07H

12-04  10H

04-05  03H

15-05  11H

19-05  08H

29-05  05H

04-06  12H

08-06  07H

14-06  09H

17-06  11H

04-07  02H

20-07  11H

24-07  09H

30-07  07H

03-08  12H

09-08  05H

18-08  08H

22-08  11H

02-09  03H

15-09  10H

20-09  07H

25-09  11H

03-10  04H

13-10  09H

22-10  05H
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28-10  11H

03-11  06H

12-11  07H

19-11  08H

24-11  09H

28-11  10H

01-12  11H

04-12  12H

Tijdens deze twee jaren zijn er in totaal 91 dagen (in 1990 46 dagen en in 1991 
45 dagen) waarin er een aspect of harmonic plaatsvindt, dus 1 op de 8.

Vanuit een verzameling van data met explosies kan men deze twee jaren er uit 
selecteren en nazien of er op die explosie-data een zon-uranus aspect valt. 

Bronnen

• A.Bredenhoff – Harmonische aspecten-analyse.Uitgegeven in 1986: eigen 
beheer. 

• A.Bredenhoff – De aspecten in 1990. Uitgegeven in 1989: eigen beheer.

• A.Bredenhoff – De aspecten in 1991. Uitgegeven in 1990: eigen beheer.

Reactie Frank Vernooij

In mijn bestand zijn er 3 data uit 1990-91. Die data liggen rond 
bovenstaande data omdat het aspect niet exact was.

• 05 07 1990 oppositie Zon-Uranus orb 6.39 (heb ik niet meegeteld-orb 
overschrijdt mijn criterium van 3 graden)

• 14 02 1991 halfvierkant orb  1.58

• 01 05 1991  driehoek orb  2.57
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‘En toen liep het uit de hand…’ 
de astrologie van rellen – 2

Frank Vernooij

In de vorige Nieuwsbrief  beschreven we  een aantal voorvallen in rela-
tie tot planeetstanden van het moment.
Een kleine voortzetting en terugblik: 

Zondag 17 oktober 2021 was het links en rechts raak: Nijmegen, Enschede, 
Rotterdam, tweemaal na een verhitte voetbalwedstrijd en een keer na een 
demonstratie.

Nijmegen 16.20 u. De sfeer tussen supporters van NEC en Vitesse is sinds 
jaren oorlogszuchtig. Dat culmineert bij hun onderlinge wedstrijd, maar het leek 
deze keer tijdens en na de wedstrijd de verwachting te overtreffen. Een 
persbericht (Hart van Nederland)‘Bij het Goffertstadion in Nijmegen zijn rellen 
uitgebroken na de wedstrijd van voetbalclub NEC tegen Vitesse uit Arnhem. Vele 
tientallen NEC-aanhangers zochten de confrontatie met de politie na de verloren 
wedstrijd... NEC-aanhangers vernielden een politiebus en gooiden met stokken 
en stenen naar agenten. De politie heeft verschillende charges uitgevoerd’.

Rotterdam eind van de middag. Persbericht (RTL):  ‘De politie heeft 
ingegrepen bij een demonstratie op de Erasmusbrug in Rotterdam. Een groep 
van meer dan vijftig mensen werd ingesloten door de politie en afgevoerd in een 
tram. Uiteindelijk werden acht mensen gearresteerd, onder meer voor verboden 
wapenbezit’. 

Enschede 18.35 u. Persbericht (Voetbalflitsen) : ‘De supporters van FC Twente 
en Willem II gaan na afloop van de wedstrijd (1-1) met elkaar op de vuist. De 
sfeer was tijdens de wedstrijd al ontzettend grimmig…
Na afloop van de wedstrijd stond het hek dat normaliter voor afscheiding zorgt 
tussen thuis- en uitsupporters open. Daardoor konden de supporters zonder 
problemen aan de andere kant van het hek komen. De supporters raakten slaags
en sloegen en schopten elkaar hard’. De ME trad op om de supporters uit elkaar 
te houden.

Business as usual en/of vallen ook de planeetstanden op van die middag en 
vroege avond?
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Nijmegen 
begin wedstrijd 17 10 2021  14.30 u.  

Ascendant Steenbok toelopend naar vierkant Mars en conjunctie Pluto tijdens de 
wedstrijd.
Zon vierkant Pluto (orb 0.01)
Zon conjunct Mars (orb 3)
Zon driehoek Jupiter (orb 2)
Mars vierkant Pluto (orb 3)
Mars driehoek Jupiter (orb 1)
Uranus oppositie MC (orb 1.30)
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cluster Maan, Mars, Neptunus, Pluto met vrij nauwe orbs
cluster Mercurius Venus Cheiron Zwarte Maan met vrij nauwe orbs
(Saturnus afwezig hierbij – niet ongeaspecteerd)

De rellen om 16.25-16.26 u. vlak na de wedstrijd            
Uranus vierkant Ascendant Waterman  (exact)
MC sextiel Mercurius (orb 0.03)
MC conjunct Venus (orb 0.39)
MC oppositie Zwarte Maan (orb 0.10)
MC driehoek Cheiron (orb 0.15)

Enschede 
Begin wedstrijd 17 10 2021 16.45 u
Ascendant Waterman
Zon driehoek Ascendant (orb .16)
Zon conjunct Mars (orb 3.07)
Zon vierkant Pluto (orb .06)
Mars vierkant Ascendant (orb 2.50)
Pluto halfsextiel Ascendant (orb .10)
Mars vierkant Pluto (orb 3)
Jupiter conjunct Ascendant (orb 1.50)

De rellen 18.35 u.
De meeste bovenstaande standen zijn uiteraard ook hier van toepassing.
De overgang van Ascendant op Vissen had geen kalmerend effect. 
Geen aspecten op Ascendant
Venus sextiel MC (orb 0.03)
Gelukspunt oppositie Node (orb 0.01)
Cluster: MC – Merc/Venus/Cheir/Zw Maan

Rotterdam
start demonstratie  17 10 2021 14.00
Dezelfde standen als in Nijmegen, behalve de Ascendant en MC 
Ascendant Boogschutter
Maan anderhalfvierkant MC (orb 0.21)
Uranus anderhalfvierkant Ascendant (orb 1.09)
Gelukspunt inconjunct Mars (orb 0.03)
In de loop van de middag Mars vierkant Ascendant en Pluto conjunct Ascendant 
Steenbok 
16.25 uur: Uranus vierkant Ascendant Waterman
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Conclusie: als astrologische basis in de uren van deze rellen lijkt er  in elk geval 
een zeer sterke Mars en ook een sterke Pluto. Overigens zijn er ook andere 
nauwe aspecten die niet in deze tendens passen zoals van Venus, en is duidelijk 
dat het teken Weegschaal hier niet staat voor goede, evenwichtige verhoudingen.
Gevoegd bij de voorbeelden uit de vorige Nieuwsbrief, en geen ervan is speciaal 
geselecteerd uit een grotere groep, rijst de vraag: kunnen we goed 
gedocumenteerde rellen vinden waarvan de ‘sterrenstand’  een uitgesproken 
vredelievend karakter heeft?

N.a.v. mijn vorige beschrijving van de rellen in de Harskamp mailde Tine Sipsma 
met de vraag:  "Waar zit de missing link". Hoe zie je het verschil, waarom in de 
Harskamp wel een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt en in een andere plaats 
niet, aangezien de standen van de Cuspen zo'n beetje voor heel Nederland 
gelden. En hoewel ik het (de standen) heel toepasselijk vind voor de gebeurtenis 
namelijk blijft voor mij toch die vraag: Waaraan kan je zien, dat het in de 
Harskamp plaats zal vinden? Zonder verbinding met een andere horoscoop (bv 
geboortehoroscoop van de plaats of van een persoon) begrijp ik het verschil niet.
Gevoelsmatig voelt het voor mij niet juist alleen de actuele standen te 
interpreteren, maar omdat het algemeen geaccepteerd wordt, vraag ik mij af, zie
ik hierbij iets belangrijks over het hoofd?’

Een interessante en relevante vraag  – dezelfde vraag is ook van toepassing bij 
het onderzoek naar explosies – waar we over het antwoord erop zullen moeten 
theoretiseren dan wel speculeren. Hoe astrologie zou werken is en blijft 
vooralsnog een mysterieuze aangelegenheid. Voorop staat overigens ook dat we,
al lijken deze voorbeelden tamelijk sprekend, niet kunnen zeggen: dat is een 
bewezen zaak. Althans niet naar wetenschappelijke standaarden. 

Desalniettemin zijn er wel gedachten te opperen ingeval deze standen werkelijk 
iets zeggen. In dat geval kun je de vraag ook omdraaien: het feit van het 
samengaan van de gebeurtenis en de stand aan de hemel ligt er,  wat is dan die 
missing link? Want die moet er zijn. Een paar mogelijkheden. Astrologisch: er is 
een onbekende horoscoop van de plaats waar het gebeurt, analoog aan die van 
landen. De oprichtingsdatum van een voetbalclub, de stichting van een stad, het 
begin van een dorp, waarbij de rel een transit representeert. Misschien is het zo 
dat een bepaalde plek een sfeer heeft die correspondeert met bijvoorbeeld Mars. 
Maar misschien is er ook de mogelijkheid dat zich op een bepaald moment op 
een plek vanuit een samenloop van persoon- en groepsgebonden factoren een 
sterke negatieve, agressieve energie concentreert, een soort kruitvat. Zoals bij 
subgroepen bij demonstraties of sommige voetbalwedstrijden. Dat zijn vaak 
specifieke manifestaties op betrekkelijk vaste tijden en plekken, een flinke tijd 
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vooraf al vastgesteld.  Zoals de bliksem inslaat in een uitsteeksel wacht dat op 
een ontsteking. Als er geen ‘sterrenstand’ is die een ontstekingsbevordering 
weerspiegelt (anderen zullen misschien zeggen ‘als een ontsteking fungeert’) 
loopt het vreedzaam of met een sisser af. En anders slaat de vlam in de pan. 

En misschien is de verklaring vanuit astrologisch oogpunt (soms) eenvoudiger en
die zou kunnen zijn: het gaat niet primair om het moment van de rellen maar om
het begin van de onderneming, de wedstrijd of de demonstratie. Het ontstaan 
van een nieuw ‘lichaam’ met een radix waarop progressies inwerken.

Ter illustratie: in de vorige aflevering kwam een J.P. Coendemonstratie in Hoorn
ter sprake van 19 juni 2020. In dat weekend waren meer ongeregeldheden.Over 
Hoorn schreef ik dat het tijdstip van de rellen in de avond niet helemaal duidelijk 
te krijgen was. Ik heb nu nagezocht wanneer de demonstratie begon en vond 
een live-blog van het Noordhollands Dagblad : ‘Welkom bij ons liveblog over de 
demonstraties voor en tegen het standbeeld van J.P. Coen in Hoorn. Nadat een 
kleine delegatie van beide partijen een kort statement op de Roode Steen heeft 
gemaakt, gaat de bijeenkomst (onmiddellijk daarna blijkbaar) verder voor 
voorstanders van 17.30 tot 19.30 uur op de Noorderveemarkt, tegenstanders 
komen samen van 19 tot 21 uur op het Pelmolenpad’.

De standen voor 19 06 2021 17.30 u (een selectie)

Ascendant Schorpioen

Zon vierkant Mars (orb 4)

Zon conjunct Node (orb 0.19)

Mars sextiel Jupiter (orb 0.30)

Mars sextiel Pluto (orb 0.27)

Jupiter conjunct Pluto (orb 1)

Maan anderhalfvierkant Pluto (orb .09)

Maan halfsextiel Uranus (orb .014)

Uranus oppositie Ascendant (0.48)

Maan inconjunct Ascendant (1)

Met sterke standen zien we hier Ascendant, Zon, Maan, Mars, Uranus en Pluto 
naar voren komen.
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Dit zou kunnen worden beschouwd als de radix die zijn eigen ‘karakter’ en 
predisposities meebrengt en in de loop van uren transits ondervindt: verandering
hoekcuspen en aspecten op hoekcuspen, verandering van Ascendant.

Over Hoorn schreef ik hierover vorige keer: ‘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’. Het liveblog geeft een ander antwoord.

‘20.43 uur’ ‘De situatie in Hoorn wordt plots grimmiger na afloop van de 
demonstraties. Een grote groep mensen komt met fakkels uit de richting van het 
NS station gelopen. Naar schatting honderd mensen wilden de binnenstad 
inlopen en enkele stoeltjes op een terras werden door de lucht gegooid. De 
politie snelde van alle kanten toe en wist de groep tegen te houden. Er werd 
geschreeuwd en gescholden in de richting van de politie. Om de groep uit elkaar 
te drijven ging de politie met paarden de menigte in’.

Standen:

Ascendant Boogschutter , geen aspecten op Ascendant of MC. 

Maar als we de blik iets verruimen valt als verschuiving op: 

Uranus conjunct cusp 5, oppositie cusp 11 en sextiel cusp 3 driehoek cusp 9 
(orbs 0.30)

Gelukspunt driehoek Mars (orb 0.30)

Gelukspunt sextiel Jupiter (orb 0.07)

Gelukspunt sextiel Pluto (orb 1)

Mogelijk ook opvallend tot nu toe: de afwezigheid van een sterke (remmende?) 
stand van Saturnus, de aard van de Ascendanten, de positie van het Gelukspunt.

En tot slot wat betreft mijn speculatie ‘op 21.35 u. Mars op cusp 3 vierkant 
Ascendant’  het live-blog rapporteert : 21.46 u. ‘ Op de Breed is een ongeluk 
gebeurd tussen een auto en een scooter. Twee ambulances zijn aanwezig, het 
personeel ontfermt zich over de betrokkenen. Twee gewonden’ Mars cusp 3 
(verkeer?) vierkant Ascendant (orb 1) en tevens nauwe aspecten van Jupiter en 
Pluto  op de Ascendant. Astrologie blijft een boeiend gebied.
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 -    https://www.hartvannederland.nl/nieuws/misdaad-112/rellen-nijmegen-  
verhitte-derby-nec-vitesse 
 -    https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5260953/woonprotest-  
rotterdam-woningnood-demonstratie-woonopstand
 -    https://voetbalflitsen.nl/nieuws/sj6w1j/rellen-in-enschede-supporters-fc-  
twente-en-willem-ii-met-elkaar-op-de-vuist     
–  https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200619_9190426?utm_sour-
ce=google&utm_medium=organic

Een unieke DSL
In zijn presentatie op het Symposium benoemde Jan Kampherbeek het begrip 
DSL, voor de meeste astrologen een onbekend begrip. Een DSL is een Domain 
Specific Language, een programmeertaal die is toegespitst op een specifiek do-
mein. Daarbij is het programmeren met zo’n DSL zo eenvoudig mogelijk gehou-
den. Het idee is dat mensen met kennis van een bepaald domein gemakkelijk 
met zo’n DSL aan de slag kunnen. 

Ook voor het domein ‘astrologie’ bestaat een DSL: de taal AstroBasic die is ont-
wikkeld door Jean Cremers. Dit is vermoedelijk wereldwijd de enige DSL voor as-
trologie. AstroBasic is een onderdeel van PlanetDance en moet je ook binnen Pla-
netDance gebruiken. 
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Gratis downloaden: Solar Re-
turns door Mary Fortier Shea

Mary Forier Shea schreef in
2020 een dun, maar waarde-
vol, boekje over solaren: Solar
Returns: A Study.

Bij het gebruik van solaren
spelen enkele belangrijke as-
tronomische overwegingen.
Denk aan het verschil tussen
de tropische en de siderische
dierenriem en dus ook, door
de precessie, een verschillend
moment voor het berekenen
van de solaar. 

Er is een variant waarbij je
tropisch werkt maar wel met
precessie rekening houdt voor
de bepaling van het tijdstip
van de solaar. 

Bekender is het verschil tussen
het wel of niet rekening hou-
den met relocatie. 

Een vierde overweging die
Shea behandelt is de duiding van de solaar: is dat een op zichzelf staande horo-
scoop of moet je de solaar zien in relatie tot de radix?

De auteur weet in 25 pagina’s deze, en andere, onderwerpen overzichtelijk te 
presenteren. 

Je kunt het boek gratis downlaoden van de site van Mary Shea:

https://www.maryshea.com/solar-returns-a-study
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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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