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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.

Dit is een Zoom-bijeenkomst.

Agenda
• Januari: nog niet bekend

• Februari: nog niet bekend

• Maart: Algemene Leden Vergadering – Update onderzoek naar 
zelfdodingen Vivian Muller

• April: update onderzoek naar explosies Frank Vernooij

• Mei: nog niet bekend
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Mededelingen
Het bestuur zoekt iemand die back-up kan zijn voor Jan Kampherbeek als 
websitebeheerder. Dus iemand die de website in technische zin beheerst en als dat 
aan de orde zou kunnen zijn Jan zou kunnen vervangen. 

Het afscheidsfeest van Albert Vermist en het Astrologia Omnis team (zie vorige 
Nieuwsbrief) is verplaatst naar zondagmiddag 16 januari 2022. 

In de Nieuwsbrief van November stond op de voorpagina dat het de Nieuwsbrief 
van oktober was. Het was toch echt het november nummer. PDF van de Nieuws-
brief op de site is aangepast.

Elena Lumen over het vinden van
betekenis door astrologie

Elena Lumen is de naam die Elena Kozlova gebruikt voor haar astrologische acti-
viteiten. Ze publiceerde onder die naam de resultaten van een onderzoek onder 
de titel: Astrology and Meaningfulness: Exploring the Value of Astrology for Fin-
ding Meaning.

Het is een mooi voorbeeld van een kwalitatief onderzoek. In dit geval niet naar 
de astrologische technieken maar naar het effect dat astrologie op haar beoefe-
naren heeft.

Wij kregen toestemming dit artikel op onze website te publiceren. Het is te vin-
den via: https://www.nvwoa.nl/txt/20211130-elena-lumen-astr-meaningful-
ness.pdf en natuurlijk via onze nieuwe database voor publicaties.

In onze rubriek Gratis downloaden vindt u een andere publicatie van Elena Lu-
men (Kozlova).
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Publicaties in database

Op onze website staan momenteel 267 publicaties. Tot voor kort gaven we een 
overzicht in de vorm van een, heel lange, lijst maar nu kunt u deze publicaties 
raadplegen via een database. 

Het is mogelijk te zoeken op auteur, titel, jaartal en categorie of gewoon een 
overzicht van alle publicaties te tonen. 

U kunt op elke kolom sorteren.

Zie: https://www.nvwoa.nl/teksten/
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Astrologie en onderzoek - een af-
ronding: statistiek

Jan Kampherbeek

In eerdere artikelen in deze reeks beschreef ik de voorwaarden voor het opzetten
van een kwantitatief onderzoek. Wat kun je daar in de praktijk mee? Om eerlijk 
te zijn: onderzoek naar astrologie blijft lastig. Het onderzoek naar enkelvoudige 
gegevens levert meestal niets op of hooguit een marginale afwijking. Een betere 
kans op resultaten krijg je misschien door te werken met complexere structuren. 
Niet de standen die je in de receptenboeken vindt maar combinaties zoals de 
cycleringen van de WvA, de halfsom structuren van de Hamburgerschool en de 
Ebertin methode of de principes zoals Vivian Muller die gebruikt in haar 
onderzoek naar zelfdoding.

Mogelijkheden voor onderzoek blijven er zeker maar ik denk wel dat de focus 
daarbij eerder op kwalitatief onderzoek dan op kwantitatief onderzoek moet 
liggen. Bewijzen van astrologische stellingen ligt vooralsnog niet voor het 
grijpen.

Toch is kennis van kwantitatieve methoden relevant. Astrologen publiceren graag
onderzoeksresultaten maar meestal voldoen die niet aan de eisen die je aan een 
onderzoek moet stellen. Ik hoop enige kennis te hebben aangedragen om 
dergelijke onderzoeken te kunnen beoordelen.

Statistiek

Ik heb de methodologie van kwantitatief onderzoek beschreven. Wat daarop 
volgt is de berekening van de waarschijnlijkheid en daarvoor heb je statistische 
tests nodig. De chi-kwadraat toets is zo'n test en hij is zeer geliefd, maar niet 
geschikt voor elk onderzoek. Afhankelijk van de data die je voor je onderzoek 
hebt verzameld heb je verschillende testen. Het vergt enige kennis van statistiek 
om daarin een keuze te maken. Zelf denk ik niet dat we die kennis in deze 
Nieuwsbrief aan moeten reiken. Er is meer dan voldoende informatie beschikbaar
op het gebied van de statistiek en het volstaat daar naar te verwijzen.
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Een goede start kan de cursus Probability & Statistics Master van Krista King zijn.
Hierin leer je de basisprincipes en die bouw je uit tot het berekenen van de chi-
kwadraat toets. De cursus is online te volgen via Udemy. De kosten zijn 
standaard Euro 140 maar als je enkele malen de site bezoekt zonder een cursus 
te bestellen krijg je al snel een aanbieding die momenteel neerkomt op Euro 17. 
Via https://www.udemy.com/course/statistics-probability/ .

In de For Dummies reeks verschenen meerdere titels van 
Deborah Rumsey: Statistics for Dummies, Statistics II for 
Dummies en Probability for Dummies. Er is ook een titel 
Intermediate Statistics for Dummies maar die is identiek 
aan Statistics II for Dummies. Statistics I bevat een 
inleiding in statistiek en gaat iets minder ver dan de cursus
van Krista King. In Statistics II vind je onder meer de chi-
kwadraat toets.

Een overzicht van enkele statistische toetsen vind je op 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Statistische_toets en een uitleg over de 
Chi-kwadraat toets op https://nl.wikipedia.org/wiki/Chi-kwadraattoets

Je kunt de chi-kwadraat toets (en andere toetsen) ook via Excel berekenen. Een 
uitleg: http://homepages.vub.ac.be/~pdegroen/statistiek_2K/exceldoc.pdf

Een online calculator voor het berekenen van de Chi-kwadraat toets: 
https://www.graphpad.com/quickcalcs/chisquared1/

En tot slot een hele reeks van calculators voor diverse toetsen: 
https://www.socscistatistics.com/tests/
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Eindelijk in boekvorm:             
Zus Luyckx over de dwads

Fokkelien von Meyenfeldt

Het was op 3 april 
2010 dat Zus Luyckx 
bij de NVWOA in 
Utrecht een lezing 
hield over de dwads, 
getiteld “De dwads, 
zo hard als staal, zo 
concreet als stenen”.
Ik had haar daarvoor
al een paar keer ge-
zien bij NVWOA-bij-
eenkomsten, maar 
op die dag hoorde ik 
haar voor het eerst 
een lezing geven. 

Het was voor mij een
heel nieuw terrein, 
en ik vond het ver-
haal interessant en 
concreet. Ze gaf veel
overtuigende voor-
beelden, en als lief-
hebber van tabellen 

en grafieken was ik zeer ingenomen met haar grafisch materiaal. Nu, 11,5 jaar 
en vele lezingen verder, ligt hier het boek met die mooie titel die ze al in 2010 
gebruikte. Haar inleiding begint met het treffende verhaal over de oorsprong van
deze titel.

Elk dierenriemteken kan worden onderverdeeld in 12 dwads. In totaal zijn er dus
144 dwads, die elk een unieke aanduiding hebben, geordend van groot naar 
klein: het teken (30 ), het decanaat (10 ) en de dwad (2 30’). Staat Mars in ᵒ ᵒ ᵒ
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Tweelingen, bijvoorbeeld 7327, dan is dat de dwad 3 3  5:  3  voor het teken, 3
voor het decanaat (het eerste) en nog net 5 voor de dwad (de derde; de vierde 
dwad 6 begint op 7330). Het boek bevat een losse geplastificeerde kaart waar-
op je in één oogopslag de dwad kunt vinden die bij een bepaalde graad hoort.

In deel 4 van haar boek geeft Zus korte karakteristieken van alle dwads. Het zijn
mogelijke interpretaties, bedoeld om de lezers op ideeën te brengen, maar een 
echte uitleg kun je uiteraard pas geven in de context van de horoscoop als ge-
heel. Om dat goed te doen, moet je dus de delen 1-3 bestuderen. Dat is nodig, 
maar allesbehalve saai: door de vele voorbeelden en de persoonlijke schrijfstijl 
blijft het interessant.

Deel 1 gaat in op de geschiedenis en bevat een aantal belangrijke basisprincipes.

Deel 2 geeft informatie over de verschillende manieren waarop een dwad kan 
worden beschouwd. Uit welke elementen bestaat hij, wat  valt er in het algemeen
te zeggen over de 1e, 5e en 9e dwad van elk teken, etc., etc.

Deel 3 is gewijd aan toepassing van de dwads in horoscopen: uurhoeken, duo-
scopie (synastrie, composiet, combine), electiehoroscopen, correctie van de ge-
boortetijd. Ze geeft talrijke goed gekozen voorbeelden, waardoor je er makkelijk 
zelf mee aan de slag kunt.

Zelf gebruik ik de dwads al een jaar of wat voor mijn meerlingenonderzoek, waar
ze hun nut al verschillende malen hebben bewezen. Ik ben blij dat er nu een 
boek is waarin ik nog eens van alles kan naslaan en waaruit ik ongetwijfeld nieu-
we ideeën zal opdoen. 

Ten slotte: het gaat hier om een studieboek, en in haar inleiding geeft Zus prak-
tische adviezen hoe je er het beste mee kunt werken. Als oud-docent zou ik zeg-
gen: lees ze goed en doe er je voordeel mee. 

Ik denk dat het boek een verrijking is voor iedere astroloog, ook voor beginners. 
Je leert een nieuwe techniek kennen waarmee je direct aan de slag kunt en die 
je inzicht in de astrologie verdiept. Het werken met dwads is nog niet erg be-
kend, maar nu dit praktische en informatieve boek er eenmaal is, zal dat waar-
schijnlijk niet lang zo blijven. Wat mij betreft mag de titel dan ook luiden: HET 
Dwadboek.

Fokkelien von Meyenfeldt

Deventer, 21.11.2021

Privé-uitgave, te bestellen via zus.luyckx@telenet.be. Kosten: Euro 26,00
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Uit de Astrological Journal 
sept/okt 2021

Frank Vernooij

De Pluto-terugkeer in de
horoscoop van de USA, in
2022 – voor het eerst in de
Amerikaanse geschiedenis –
trekt de aandacht met
speculatieve interpretaties over
een ‘fundamental change’.

Karen Christino
‘Tecumseh’s Curse and the
U.S. presidents
Een beschouwing van de
astrologieen van de
Mayavolkeren en andere
Indiaanse beschavingen.
Daarbij memoreert ze ook ‘een
veronderstelde vloek van een
Swahwnee profeet over
Amerikaanse presidenten
gekozen in een ‘zero’ jaar
vanaf 1840, het jaar waarin
William Harrison, tegen wie hij
gevochten had, president
werd, de eerste die tijdens zijn
ambtsperiode stierf. Dit lot trof
7 presidenten vanaf toen die
elke 20 jaar verkozen waren,
tot Reagan, die een moordaanslag overleefde en Bush idem bij wie een granaat 
niet explodeerde’. Biden zit dus in deze reeks.

Anthony Louis ‘de verwaarloosde nonagesima’
‘Het MC is in huizensystemen vaak niet het hoogste punt aan de hemel. Dat is 
het punt dat een hoek van 90 graden met de horizontale as maakt, ‘the 
nonagesimal’. In het ‘gelijke huizensysteem valt dat altijd samen met het MC. In 
de Hellenistische astrologie vormt een planeet op dat punt een vierkant met de 
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Ascendant en werd geacht een dominante invloed te hebben op zijn/haar 
vitaliteit, drijfveren en levensloop’. De schrijver wijdt nog wat gedachten aan de 
mogelijke betekenis van het begrip elevatie als een indicatie van status en macht
t.o.v. een ander, een idee uit de Perzische cultuur, door Alexander de Grote 
meegebracht samen met de astrologie. Zijn slotsom, factoren conjunct het 
nonagesima dienen evenveel aandacht te krijgen als die conjunct MC.

Oscar Hofman’s column ‘Fixed Stars’
Hofman gaat niet voor het eerst in op sommige van Jung’s astrologische 
interpretaties van de tijdgeest, m.n. dat het Vissentijdperk aan het eindigen is. 
Hofman: ‘als we Jung’s eigen plausibele redeneringen volgen zitten we nog zo’n 
700 jaar in het Vissen tijdperk, hetgeen ook met astronomische waarnemingen 
overeenkomt’. Ingaand op de symboliek: ‘de Vis staat voor het goddelijke 
bewustzijn dat moeiteloos door het zoute water, de rauwe menselijke natuur 
gekenmerkt door begeerte, beweegt, en die overwonnen heeft. Daarom is Vis, 
Ichtus, een symbool van Christus’. Waar Jung in de tweede vis de ‘Antichrist’ ziet,
zet Hofman als zijn mening uiteen dat dit een verkeerde uitleg van deze 
symboliek is, en daarbij van de symboliek van de Drie-eenheid, die hier ook aan 
raakt. Hofman: ‘Jung was uit op een nieuwe religie vanuit een intense afkeer van
het christendom’.

Ray Grasse ‘Is astrologie echt niets meer dan divinatie’?
Hoe werkt astrologie? Dat is de onderliggende vraag. Geoffrey Cornelius’ boek 
‘The moment of astrology: origins in divination’ gaf het debat hierover een flinke 
zwaai. Enigszins gesimplificeerd was de stelling: de feitelijke geboortetijd doet er
voor de horoscoop niet zo toe, het is een middel om de divinatorische 
(paranormale) kwaliteit van de astroloog op gang te helpen. Vergelijkbaar met 
het interpreteren van orakels. Twee sterke argumenten wezen in die richting: het
feit dat goede interpretaties werden gegeven op grond van een verkeerde 
horoscoop en dat in de uurhoekhoroscoop het moment van de vraag leidend is 
en niet het moment van de gebeurtenis waarover de vraag gaat. Cornelius trok 
de conclusie dat de betrokkenheid van de astroloog in zijn deelneming aan het 
interpretatieproces de cruciale factor is en niet alleen hier maar in alle vormen 
van astrologie. Net zomin als er muziek bestaat zonder een muzikant is er 
astrologie zonder een astroloog. Grasse ontkent niet dat hier waarheid in zit 
maar vindt Cornelius’ claim te absoluut. Dat er goede interpretaties bestaan 
vanuit verkeerde horoscopen is waar, maar niet steeds en er zijn plausibele 
redenen voor aan te geven. Hij refereert onder meer aan een experiment, te zien
op YouTube van Michael Shermer en Jeffrey Armstrong. Een tweede argument 
dat hij noemt komt uit de mundane socio-politieke hoek en correspondeert met 
de cultuurgeschiedenis die Robert Doolaard op grond van zijn golventheorie 
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maakte. Hoe zouden transsaturnale planeetstanden door de eeuwen heen, terwijl
ze niet bekend waren, zo’n impact hebben kunnen hebben.
Grasse’s conclusie: het is per gebied waarop de astrologie toegepast wordt 
verschillend in welke mate divinatorische aspecten een rol spelen, of objectieve 
astronomische standen.

Tim Burness over Billy Eilish, een megaster als singer-songwriter
Inmiddels 87 miljoen volgers alleen al op Instagram na de uitkomst van haar 
tweede album dit jaar. Hij gaat in op haar transits in 2021.

Victor Olliver over ‘Appiness’
Hij vestigt de aandacht op nieuwe apps en m.n. de app ‘the Pattern’ van 
Lisa Donovan die haar horoscoopinterprataties over je dagelijks de wereld 
instuurt zonder melding te maken van enig astrologisch symbool of zelfs het 
woord astrologie. Haar app en enkele anderen met hun ‘daily deliverance of 
cosmic guidance’ nemen in rap tempo het terrein van de zonnetekenastrologie in 
bladen over en er wordt soms groot geld mee verdiend. Op de 
site www.verywellmind.com  The 8 Best Astrology Apps of 2021   staat een top 8 van dit 
type apps.

Alex Trenoweth Mirror Mirror
over ‘the astonishing synastrie of movie, subjects and players’

Raye Robertson over de toekomende relatie USA- UK en Biden en 
Johnson
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Vulcanus: een nieuw programma 

met technieken van de WvA 
Jan Kampherbeek

Op 11 november j.l. hield de Werkgemeenschap Van Astrologen (WvA) een bij-
eenkomst waar een nieuw astrologieprogramma werd gepresenteerd. Het pro-
gramma heet Vulcanus en is geschreven door Herman Beeren in nauwe samen-
werking met verschillende leden van de WvA. Tijdens de bijeenkomst verzorgde 
Theo Verwijst een presentatie van deze nieuwe software.

Vulcanus voorziet in een behoefte. Oudere programmas die de WvA technieken 
ondersteunen draaien niet meer op recente versies van Windows. Menig gebrui-
ker van de WvA technieken lid hield om die reden een oude computer met oude 
Windows versie aan om de berekeningen uit te voeren. 
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Functionaliteit

Vulcanus ondersteunt de gebruikelijke WvA technieken, onder meer:

• Het gebruik van schuine lengte (vaak ‘ware plaats’ genoemd). Een projec-
tie-methode waardoor planeten in de correcte huizen vallen; je voorkomt 
hiermee dat een planeet in de horoscooptekening in 12 staat maar in wer-
kelijkheid nog onder de horizon.

• Het APC-sectoren systeem (huizensysteem), opnieuw uitgevonden door 
Leo Knegt maar achteraf hetzelfde systeem als gebruikt door Haly Abenra-
gel (10e en 11e eeuw).

• De hypothetische planeten Hermes, Perséphoné en Demeter. Het is vooral 
vanwege deze hypotheten dat de WvA vaak kritisch wordt bekeken. Paula 
Schreurs heeft voorgesteld Eris als alternatief voor Perséphoné te gebrui-
ken en daarvoor kun je ook kiezen binnen Vulcanus. De ervaringen daar-
mee zijn positief. 

• Cycleringen: een methode om relaties tussen sectoren (huizen) visueel in 
kaart te brengen.

•  Spinnenweb: een visueel overzicht van de aspecten.

Het programma heeft veel handige opties. Zo kun je in sommige visuele weerga-
ven via de muis schuiven met de planeten om zo een beter overzicht te krijgen. 
In de horoscooptekening laat je de aspecten van een planeet zien door de muis-
cursor boven die planeet te plaatsen.

De huidige versie 0.75 ondersteunt radix-technieken maar geen progressies. Het 
voornemen is Vulcanus in de toekomst uit te breiden.

Het programma is nu gratis beschikbaar voor donateurs van de WvA. Het zou 
mooi zijn als het ook beschikbaar komt voor anderen, met name voor onderzoe-
kers.

Een gedeeltelijke ondersteuning voor de WvA technieken vind je ook in Planet-
Dance. In de wat verdere toekomst zal het ook deel uitmaken van Enigma.  
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Eise Eisinga
Albert Bredenhoff

Vorige maand  is er een nieuw boek verschenen over Eise Eisinga; het is zijn bio-
grafie “De hemelbouwer” geschreven door Arjen Dijkstra, de directeur van het 
universiteits museum te Groningen. In dit werk worden enkele mythes over Eis-
inga ontkracht. Hij was geen eenvoudige wolkammer, maar meer een zakenman 
in de wolindustrie en hij had in het Franeker van die tijd met zijn universiteit op 
hoog niveau wiskunde  en kennis van de astronomie opgedaan. Eise Eisinga werd
geboren op 21-02-1744 te Dronrijp en overleed op 27-08-1828 te Franeker. Voor
zover mij bekend is zijn geboortetijd onbekend en dus nergens gepubliceerd en 
daarom heb ik zijn planeet standen voor 12.00 uur berekend en daarna zijn 
sterkste aspecten vermeld op basis van de harmonics.

Zon   02.15  vissen
Maan  05.02 tweelingen
Mercurius  28.38 waterman
Venus  18.49  steenbok
Mars  08.09  vissen
Jupiter  13.23  weegschaal
Saturnus  16.33  maagd
Uranus  29.04  steenbok
Neptunus  11.45  kreeft
Pluto  19.10  schorpioen

Planetenpaar met harmonic en vervolgens de orb

Mercurius   9 Venus       01.37
Zon           7 Pluto         01.39
Mercurius   8 Jupiter      01.59
Venus        6 Pluto         02.05
Jupiter     10 Pluto         02.13
Zon           1 Mercurius  03.37
Mars          5 Jupiter      03.48

14 van 16



Gratis downloaden: Dissertatie 
van Elena Kozlova
A phenomenological inquiry into the process and effects 
of finding meaning with astrological symbolism 

Een dissertatie over astrologie is al bijzon-
der maar in dit geval is het ook nog een
dissertatie van een overtuigd astrologe.
Dr. Elena Kozlova onderzocht de betekenis
van astrologische symbolen. In haar dis-
sertatie behandelt ze zowel de betekenis
als de historie van de astrologie. Ze ziet
weinig mogelijkheden in kwantitatief on-
derzoek en hecht meer waarde aan een fe-
nomenologische benadering. Ze behandelt
een eigen onderzoek en geeft een goede
beschrijving van de gebruikte onderzoeks-
methodiek.

Elena Kozlova publiceert ook onder het
pseudoniem Elena Lumen. Onder die naam
schreef ze een artikel waarover meer el-
ders in deze Nieuwsbrief.

Het boek in PDF formaat kun je gratis
downloaden via

https://www.proquest.com/openview/bb325cdb48aefec296885b75bd64a2a3

De websites van de auteur: https://www.elenakozlovaphd.com/ en https://
www.illuminatingastrology.com/
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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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