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Bijeenkomst 8 mei
De eerstvolgende Zoombijeenkomst is niet op de eerste maar de tweede
zaterdag in mei. Het tijdstip is zaterdag 8 mei vanaf 13:30 uur. Zus Luycks houdt dan een presentatie met als titel De Cycli: Panta Rhei. Zie ook
de Agenda.
Ook deze bijeenkomst houden we via Zoom. Leden van de NVWOA krijgen
kort van tevoren een email met de gegevens die nodig zijn om aan deze
Zoom-sessie deel te nemen.
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Agenda
8 mei 2021 (let op: tweede zaterdag in mei!) – Zus Luyckx: De Cycli:
PANTA RHEI.
Ze zegt hierover ‘Het is stilaan algemeen geweten dat voor mij de Dwads de
belangrijkste tool zijn in haar astrologische koffertje.
Ook voor deze lezing over de cycli waarin ik het recente verleden, het heden en
de nabije toekomst onder de loep neem maak ik gebruik van de mij zo geliefde
Dwads.
Ik werkt aan een boek over de Dwads, waarvan ik hoop dat het dit jaar het
levenslicht mag zien. Mijn Secundaire Zon gaat op het einde van het jaar naar
Maagd’.
Juni, juli en augustus: vakantieperiode. De eerstvolgende bijeenkomst is in
september. De Nieuwsbrief zal wel elke maand verschijnen.

Zoombijeenkomsten?
We hadden om reactie gevraagd hoe deze bevallen. Alleen Frits Johann reageerde en zijn
reactie beschrijft, vermoeden we, waarschijnlijk ook veel van de ervaringen van anderen.
Hij schrijft: ‘Zoals bij alles "plussen" en "minnen". Positief is geen reistijd en bijbehorende
kosten meer. Ondergetekende woont in Zandvoort aan zee en de reis naar Utrecht kost van
deur tot deur toch 2x anderhalf uur. Treinen in het verleden toch vaak druk en dat ervaar ik
niet als aangenaam.
Als er een presentatie is ben je via Zoom meer geconcentreerd bezig en makkelijker is het
om direct ondersteunende grafieken ed. goed te zien via shared screen.
Negatief is dat er nihil informele contactmomenten meer zijn. Ik ken sommige leden
enigszins uit eerdere verbanden/bijeenkomsten, maar als dat er niet zou zijn, dan worden
zoom-bijeenkomsten wel wat erg anoniem. Uitgaan van groepsdynamiek of bijvoorbeeld
spontane grappen/opmerkingen zijn er ook niet meer. Nou ja, netto ben ik er toch positief
over de mogelijkheid van Zoom maar het heeft ook duidelijk beperkingen’.
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Over het Apogeum van de Maan en de
Gecorrigeerde Zwarte Maan
Cees J.A. Jansen

Het apogeum van de maan is een astronomische factor die in bepaalde gebieden
van de astrologie een rol speelt bij de duiding van eigenschappen en
omstandigheden uit de geboortehoroscoop. Binnen de astrologie is de naam
Zwarte Maan en ook wel Lilith in deze context gebruikelijk. Men hanteert daarbij
vaak twee zwarte manen, de (ongecorrigeerde) Zwarte Maan en de
gecorrigeerde Zwarte Maan. Al decennialang heerst er enige onzekerheid
omtrent de precieze positie en beweging in de Zodiak van de gecorrigeerde
Zwarte Maan. In deze notitie wordt ingegaan op de huidige situatie omtrent de
gecorrigeerde Zwarte Maan en wordt een vrij nauwkeurige, doch eenvoudige
benaderingsformule gegeven voor de correctie van de Zwarte Maan.

1. Inleiding
De maan beweegt zich in een baan om de aarde en de aarde draait in een baan
om de zon. Bovendien oefenen alle planeten en hun manen in het zonnestelsel
aantrekkingskracht op elkaar uit die van invloed zijn op de banen van planeten
en hun satellieten. Geprojecteerd in twee dimensies zijn de banen vrij
nauwkeurig te beschrijven als ellipsen. Ellipsen hebben twee brandpunten,
waarvan er een bezet is door een planeet of de zon en de andere onbezet is.
Indien er geen verstoringen zijn, zal het punt op de ellips dat het verst van het
bezette brandpunt afligt op de rechte lijn door de twee brandpunten, de lange as,
liggen. Beperken we ons tot de situatie van Zon, Aarde en Maan, dan is het
duidelijk dat de Zon een grote aantrekkingskracht uitoefent op de Maan in haar
baan om de Aarde. Dit geldt overigens ook voor de andere planeten, zoals de
planeet Jupiter. Het is derhalve niet verrassend dat de Maan in haar baan het
theoretische apogeum, zijnde het verste punt op de ellips, niet bereikt, maar op
een andere positie in de ruimte haar verste punt t.o.v. de Aarde bereikt.
Bovendien is de beweging driedimensionaal. De Maan beweegt zich in een soort
ellipsvormige spiraal om de baan van de Aarde om de Zon. Daarbij draait de
gehele ellips ook nog eens om de Aarde als bezet brandpunt. Kortom, een heel
complexe beweging die in de astrologie ook nog geprojecteerd wordt in de
Zodiak.
In de astrologie wordt het onbezette brandpunt van de ellipsbaan van de Maan
om de Aarde de Zwarte Maan genoemd1. De naam Lilith wordt ook gebruikt,
maar wordt meestal anders geduid en soms ook anders berekend. Het gaat bij
de Zwarte Maan waarschijnlijk om een vorm van middeling van de positie in de
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Zodiak van dit brandpunt. In de Zwarte Lichtenastrologie is er verder nog een rol
weggelegd voor de zogenaamde gecorrigeerde Zwarte Maan. Gaat het bij de
correctie om het bepalen van het werkelijke apogeum? Het is niet duidelijk. Al
decennialang worden in de kringen van de Zwarte Lichtenastrologen de
efemeriden van Duval en Font2 gebruikt. In de introductie van hun boek
verklaren de auteurs ondermeer dat ze in de berekeningen slechts de hoofdterm
van alle correctietermen in de baanvergelijkingen hebben gebruikt. Deze
hoofdterm zou een amplitude hebben van 11 60 (?). Bovendien verantwoorden
zij zich voor het niet publiceren van de door hen gehanteerde formules o.a. met
het argument van bescherming tegen plagiaat. Tevens –en niet onbelangrijk in
deze context- stellen zij dat vanwege de variatie van de excentriciteit van de
maanbaan, de Maan niet in haar apogeum staat bij samenstand met de positie
van Lilith, de door hen gebruikte naam voor de Zwarte Maan. Deze drie
beweringen roepen nogal wat vragen op en doen dat al decennialang. Waarop is
de correctie van de Zwarte Maan gebaseerd? Zijn de efemeriden van Duval en
Font wel correct? En wat is het werkelijke apogeum van de Maan en hoe wordt
het berekend? Om met de laatste vraag te beginnen: er zijn verschillende
websites waarop de posities van de Maan te vinden zijn. De hedendaagse
computertechnologie heeft er geen enkele moeite mee om zeer nauwkeurig en
zeer snel baanberekeningen uit te voeren; het belang zit echter in het
gehanteerde model, de formules. In het volgende hoofdstuk geef ik een
eenvoudige formule voor de correctie van Zwarte Maan tot de gecorrigeerde
Zwarte Maan. Deze formule is een goede benadering van de efemeriden van
Duval en Font met een afwijking van slechts enkele boogminuten.
De lezer die zich afvraagt waarom een zo nauwkeurige berekening belangrijk is
zij gewezen op de rol van de gecorrigeerde Zwarte Maan in de progressieve
horoscoop. De gecorrigeerde Zwarte Maan laat een snellere beweging zien die
tevens deels retrograde is, in tegenstelling tot de Zwarte Maan zelf. Enige
substantiële onnauwkeurigheid in de positie kan dan resulteren in een
onnauwkeurigheid van enkele maanden in de progressieve horoscoop.

2. Een model voor de correctie van Duval en Font
Bode geeft zelf een model voor de berekening van de gecorrigeerde Zwarte Maan
m.b.v. een tabel3. De tabel geeft een correctie in graden die afhangt van de
afstand in de Zodiak tussen de Zon en de ongecorrigeerde Zwarte Maan. Het
blijkt dat deze tabel een eenvoudig sinusoïdaal verband representeert. Zij  de
hoek tussen Zon en ongecorrigeerde Zwarte Maan in de Zodiak en cB de
correctie in graden volgens Bode, dan geldt

cB = 12,3sin (2).

(1)

Vanwege de discrepantie met de efemeriden van Duval en Font heeft Bode zelf in
het verleden al afstand genomen van bovenstaande formule als zijnde
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inadequaat voor toepassing in progressieve astrologie. De efemeriden van Duval
en Font zijn recent minutieus doorgenomen door Harry Uitermark 4, waarbij een
tabel met typische correctiewaarden is verkregen. Figuur 1 toont een grafische
weergave van cD, de correctie in graden volgens Duval en Font en volgens Bode.

Figuur 1

De grafiek van cD is antisymmetrisch rond negentig graden, net als de grafiek
van sinusfunctie cB. Als je de grafieken goed beschouwt, dan valt op dat de
correctiehoek cD variabel na-ijlt op de sinusfunctie. Bij een hoek tussen Zon en
Zwarte Maan van nul en negentig graden is in beide modellen de correctie nul
graden. Bij een hoek van 45 graden ijlt cD maximaal na, ongeveer 12 graden.
Twee overwegingen leidden mij tot de formule voor cD. Ten eerste lijkt dit naijlen op zich weer op een sinusfunctie beginnend bij nul, aanzwellend en een
maximum halverwege, daarna weer afnemend en eindigend op nul. Ten tweede
gaat het hier over verschillende projecties op platte vlakken waarbij
goniometrische functies veelal voorkomen. De analytische formule die ik hier
voorstel voor cD is als volgt

cD = 12,37sin [2( - 11,72sin(2)) ].

(2)

De factoren 12,37 en 11,72 zijn handmatig geoptimaliseerd om de kleinste
maximale afwijking met de gegeven correctiewaarden te krijgen. Het blijkt dat
bij deze waarden de maximale afwijking van cD slechts 10,1 boogminuten
bedraagt. Een verdere optimalisatie waarbij de gemiddelde kwadraatfout
gebruikt wordt resulteert in een factor 11,726. De afwijking t.o.v. de tabel met
correctiewaarden op basis van Duval en Font is grafisch weergegeven in Figuur
2.
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Figuur 2

In de grafiek is op de verticale as de afwijking in boogminuten aangegeven. De
grafiek toont naast de ruis ten gevolge van afrondingen in de tabelwaarden, een
opmerkelijke derde harmonische die lijkt gesuperponeerd op de basisformule
voor cD. Wat is de bron van deze derde harmonische verstoring? Voorlopig blijft
deze vraag onbeantwoord, maar we kunnen er wel rekening mee houden en het
model verfijnen.

Een verdere verfijning
De kleine afwijking weergegeven in Figuur 2 nodigt uit tot een verfijning van
het model door een derde harmonische ter compensatie op te nemen in de
formule. Zonder verdere kennis van de astronomische factoren van invloed kan
een term toegevoegd worden waardoor de nauwkeurigheid toeneemt tot een
maximale afwijking van 2 boogminuten. Hiertoe wordt een sinusterm van 6 
toegevoegd, gesuperponeerd. De formule voor cD wordt hierdoor als volgt

cD = 12,37sin [2( - 11,726sin(2))] + (8,8/60)sin(6).

(3)

De bereikte nauwkeurigheid van 2 boogminuten is voldoende voor de meeste
astrologische toepassingen. Figuur 3 toont de zeer goede benadering van de
eerdergenoemde afwijking, de grijze curve, middels de sinusfunctie sin(6 ), de
oranje curve. De resterende afwijking wordt weergegeven door de blauwe curve.
Deze laatste bevat duidelijk veel afrondingsruis, maar lijkt nog een vierde
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harmonische met zeer kleine amplitude te bevatten. In Figuur 4 is resterende
afwijking vergroot weergegeven. De amplitude van 8,8 boogminuten van de
derde harmonische is ook weer het resultaat van handmatige optimalisatie.

Figuur 3

3. Onderbouwing met behulp van spectrale analyse
Een grafiek van een periodieke functie gegeven middels tabelwaarden kan met
behulp van de discrete Fourier transformatie5, kortweg DFT, omgezet worden in
een spectrum, een reeks van amplituden van sinussen en cosinussen die een
benadering vormen van de oorspronkelijke functie. Vanwege de antisymmetrie
van de gegeven functie moet dit een som van sinustermen zijn, hoewel de
afrondingen en zeer kleine perturbaties de antisymmetrie ietwat kunnen
verstoren, hetgeen in het spectrum zichtbaar zal zijn. Het resultaat van de
analyse is dat zowel voor de functie gegeven door de tabelwaarden uit de
efemeriden van Duval en Font, als voor de eenvoudige benadering middels
Formule (2) voor cD er drie dominante spectrale termen zijn, nl. voor de
grondfunctie en de eerste twee harmonischen. Dit is zichtbaar in Figuur 5,
waardoor de conclusie moet zijn dat de voorgestelde benadering zeer goed past
bij het oorspronkelijke model van Duval en Font. Een verdere DFT-analyse van
de twee verschillen, nl. op basis van Formules (2) en (3), toont in Figuur 6
feitelijk alleen nog de vierde harmonische met zeer kleine amplitude van minder
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dan 2 boogminuten en de ruis die voornamelijk afkomstig is van afrondingen en
rekenonnauwkeurigheden. Het blijkt uit verdere berekeningen dat het toevoegen
van een vierde harmonische met zeer kleine amplitude niet leidt tot een
significante verbetering van de nauwkeurigheid bij de gegeven tabel met
correctiewaarden.

Figuur 4

Figuur 5
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Figuur 6

4. Conclusie
De eenvoudige benadering voor de correctiehoek van de Zwarte Maan
beschreven in deze publicatie is vrij nauwkeurig en derhalve zeer goed bruikbaar
in de astrologische praktijk. De benadering met sinusfuncties is op uitsluitend
wiskundige gronden uitgevoerd, uitgaande van de efemeriden van Duval en Font.
Dit betekent nog niet dat het duidelijk is wat de gecorrigeerde Zwarte Maan
volgens de efemeriden astronomisch gezien precies voorstelt. Men verwacht een
zekere relatie met de positie van het onbezette brandpunt van de ellipsbaan van
de Maan om de Aarde en vanzelfsprekend ook van de positie ervan t.o.v. de Zon.
Hieruit moeten we concluderen dat het gebruikte model van Duval en Font met
deze publicatie nog niet bekend is. Er is nog ruimte voor onderzoek.
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5. Referenties
1. George Bode, “Zwarte Maan Zwarte Zon Drakenkop”, Stichting Vulcanus, Amsterdam
2001, pag. 93 e.v.
2. Max Duval & Jean-Marc Font, “Tables du Nœud Lunaire de Lilith et du Soleil Noir”,
Dervy-Livres, Paris 1988.
3. George Bode, “Zwarte Maan Zwarte Zon Drakenkop”, Stichting Vulcanus, Amsterdam
2001, pag. 239.
4. Harry Uitermark, persoonlijke communicatie.
5. Zie bijvoorbeeld https://nl.wikipedia.org/wiki/Fourieranalyse.
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NVWOA 50 jaar
Albert Bredenhoff

Komende maand op 3 juni zal onze vereniging vijftig jaar bestaan. De oprichtingsdatum was op donderdag 3 juni 1971 te Amersfoort om 21.18 uur. Helaas
ligt de oprichtingsakte verscholen in onze boekenopslag te Utrecht aan de Kruisstraat. Het zal in 1978 of 1979 geweest zijn dat ik lid werd, mede op advies van
Rudolf Smit, inmiddels een erelid bij ons. De psycholoog Leo Pannekoek was destijds (eind zeventiger jaren) de voorzitter. Ik ga deze oprichtingshoroscoop niet
duiden, daar heeft een ieder zo zijn eigen methode voor.
Wel wil ik iets introduceren ter ere van deze mijlpaal. Het betreft de aspecten
van planeetcombinaties met hun orbs. Ik hanteer de tien bekende planeten zon
tot en met pluto en dat levert 45 planeetcombinaties op. Ongeacht de belangrijkheid of de zwaarte van de planeten hanteer ik enkel de uitkomst van de orb als
criterium.
Korte doch onvolledige toelichting.
Er wordt met harmonics gewerkt en wel de eerste twaalf, dus ook de lastige aspecten zoals het septiel. Bereken van elk planeetpaar het verschil in lengte tussen 0 en 180 graden en doe dat in decimalen. Ik heb een tabel ontworpen waarbij elke graad aan een harmonic wordt toegewezen: de hoek van een planeetpaar hoort altijd bij een bepaalde harmonic.
Vervolgens vermenigvuldigt men de lengtes van de twee planeten met het getal
van de harmonic en trek daarna er net zoveel maal 360 graden vanaf totdat er
twee posities overblijven onder de 360 graden; de orb die daarbij hoort ligt tussen 0 en 28 graden. Hoe dichter de planeten bij elkaar staan na deze exercitie,
des te kleiner is dus de orb. Vervolgens komt er een tabel van de 45 planeetparen gerangschikt naar orb grootte. In het voorbeeld van de datum 3-6-1971 ziet
men in de eerste kolom de orb in decimalen, vervolgens het planetenpaar met
daartussen de harmonic met daarachter de posities in de desbetreffende harmonic. Het programma dient nog wat gemodelleerd te worden en is bruikbaar in een
computerprogramma; voorlopig bestaat het enkel in een Exel-versie. Voor elke
willekeurige vorm van aspecten onderzoek acht ik deze methode ten zeerste geschikt: men betrekt er alle aspectsoorten bij en men hoeft niet meer over de
grootte van orbs na te denken en het heeft een zeker universeel karakter.
Dit is mijn cadeautje voor de jubilerende NVWOA.
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Uit de Asascoop 2020-2
Frank Vernooij

Saskia van Vliet in ‘Het
doorbreken van de cirkel’ wijdt
een beschouwing aan
de plutoiden, dan wel transneptunische objecten,
dwergplaneten voorbij de baan van
Neptunus. Eris, Sedna, Ixion,
Orcus. Makemake, Haumea,
Quaoar, Huya, Varuna en Gong
Gong. Ze heeft hierover een boek
gepubliceerd. Ze bewegen zich
‘waggelend’ door de kosmos, als
het ware twee stappen vooruit en
één stap achteruit. Gemiddeld
schuiven ze een graad per jaar op.
Ze benoemt het als ‘schuddend
bewegen’ en duidt ze als ‘ons door
elkaar schuddend’. ‘Zij
symboliseren de verborgen
vibrerende kracht die de intentie
heeft onze innerlijke wereld (we
kunnen deze hemellichamen niet
met onze eigen ogen waarnemen,
vandaar ook hun onderhuidse werking) in beweging te zetten en wakker te
schudden uit automatische gedragspatronen – en keuzes...Deze wakker
schuddende, vibrerende krachten zijn in ieder mens aanwezig, maar omdat ze
onzichtbaar zijn en pas werkelijk in kracht zullen toenemen wanneer we onze
aandacht van buiten naar binnen verleggen, worden ze lang niet door iedereen
gelijk herkend en erkend. Het vraagt om een alarmerende staat van
alertheid...Ongeacht welke keuzes wij maken, zij zijn er hoe dan ook op gericht
ons bestaan te bekrachtigen (ondersteunen). Het maakt daarbij niet uit of wij in
contact staan met onze essentie of dat wij ons laten meeslepen door de
wervelende stroming van de rivier des levens en onze alertheid verliezen. De
levenskracht waar de Plutoïden symbolisch mee in verbinding staan, is erop
gericht om onze keuzes te bekrachtigen’. In haar boek gaat ze specifieker in op
de veronderstelde levensthemas die met de verschillende objecten verbonden
zijn.
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Dré Aukes Mantiek in de astrologie. Een interessante beschouwing,
met enige humoristische anekdotes eigen aan dit terrein, van iemand die zich er
binnen het astrologische domein steeds meer op is gaan toeleggen. Mantiek kun
je gelijk stellen aan een orakel raadplegen. Er zijn vele manieren en
de bekendste zijn misschien de I Tjing en de Tarot. Met een specifieke
handelswijze die tot een schijnbaar toevallige uitkomst leidt, krijg je een
symbolische duiding van een situatie of een toekomstige ontwikkeling,
aansluitend op een vraag. Binnen de astrologische wereld is er een stroming die
gelooft dat dit de wijze is waarop astrologie werkt: een subtiel paranormaal
samenspel tussen de astroloog, de cliënt met zijn/haar vraag (ook de astroloog
zelf kan een vraag hebben) en de horoscoop die erbij betrokken wordt. In dit
samenspel is de feitelijke horoscoop niet doorslaggevend, hetgeen als verklaring
geopperd wordt waarom ook met verkeerde horoscopen zeer goede duidingen
gegeven zijn en waarom veel wetenschappelijk onderzoek niet of nauwelijks
resultaat laat zien. Citaat: ‘Nu is het gebruik van orakels, van welke soort ook,
gebonden aan een paar belangrijke wetmatigheden. Wordt het gebruikt uit
egoïstische motieven, om anderen te imponeren of voor de lol, dan is een orakel
bijna nooit betrouwbaar. Zeker niet als je na een antwoord van het orakel een
tweede poging wilt doen, als het eerste antwoord je niet beviel.
Een ander beletsel kan zijn dat iemand geen ethische motieven heeft voor de
vraag die hij wil stellen...Het allerbelangrijkste is dat we er vóór het raadplegen
van uitgaan dat we de uitkomst zullen accepteren, ook al zou ons ego eigenlijk
iets anders hebben willen horen. Dit heeft meestal direct te maken met ons
karma en de weg die de ziel, die we in werkelijkheid zijn, ons toont. Het is
daarom goed om voor het orakelen de tijd te nemen, een meditatieve houding
aan te nemen en ons denken leeg te maken’. Aukes gaat daarna in op het
gebruik van astrodobbelstenen, drie twaalfkantige dobbelstenen, één voor de
planeten, één voor de tekens en één voor de huizen, die hij is gaan gebruiken
voor horoscoopcorrectie samen met sommige andere orakelvormen, m.n. een
moderne interpretatie van de I Tjing van Sam Reifler en met de Beeldgids van de
dierenriem” van Koppejan samengesteld uit de beeldgraden van Janduz,
aangevuld met de astrologische mandala van Rudhyar. Hij illustreert dat nog aan
het zoeken naar een geboortetijd van Leonardo da Vinci en de vuurwerkramp in
Enschede.
Melanie Reinhart een herziene versie van ‘Cheiron, de weg naar
heelheid’ komt in een volgende Nieuwsbrief aan de orde.
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Uit de Astrological Journal van
januari/februari 2021
Frank Vernooij
Oscar Hofman presenteert
een nieuwe column: ‘Fixed
Stars’. Vorig jaar
publiceerde hij een boek
over de vaste sterren en
voor geinteresseerden is er
ook een wekelijks blog over
in het Engels (pegasusadvies.com/blog). Hij duidt
vaste sterren in het kader
van de SaturnusJupiterconjuncties en
noemt het ‘especially good
news’ dat de
‘crisisster’ Algol, ‘the most
evil star in heavens’
genoemd, die met de vorige
conjunct stond nu van het
toneel is. De conjunctie van
2000 was vooral voor de
USA en Europa slecht i.t.t
China (in relatie tot
conjuncties op de
hoekpunten van hun
horoscopen).
Dan nog twee
verwachtingen: ‘The next
big crisis arrives in 2029,
the year before the
opposition’ en wat betreft
China: Mars staat in deze periode van 20 jaar op de Descendant: ‘aggression.
This Mars is on Baten Kaitos, a star in the Sea-Monster which is on its way to
devour Princess Andromeda chained to an island. Hmmm. That does ring a bell.
There is a princess on an island...It can be assumed that China, after swallowing
Hong Kong, will tum its martial attention to Taiwan.
Tim Burness A time of total transformation… Hij kijkt terug op
gebeurtenissen in de periode 12 januari-21 december 2021 van de Saturnus, en
Jupiter, conjunctie met Pluto.

16 van 20

Enkele artikelen over en naar aanleiding van de Amerikaanse
verkiezingen van Deborah Houlding en Victor Olliver
Ra Rishikavi Raahudas in ‘Hollywood and the Neptune factor’ schrijft:
‘Film is considered highly Neptunian. Movies are magic’ en gaat langs de gang
van Neptunus door de tekens met illustratieve beschrijvingen van de danmalige
filmcultuur (van Hollywood).
Wanda Sellar in ‘Lilly’s astrology and the English Civil War’ schrijft ‘Many
key outcomes in the three-part 17th century war were forecast by William Lilly.
In this history, a few of his horary charts and the birth horoscopes of the major
players are re-examined’, omlijst met boeiende geschiedenis over de Engelse
burgeroorlog van 1642-1651.
Boekbespreking door Michael O’Reilly van een interessant boek ‘Under
One Sky’ van Rafael Nasser.
‘This fascinating experiment brings together twelve expert astrologers, each with
their own particular methodology. Each astrologer has developed an outstanding
résumé while practising astrology. Something in their approach has found a
receptive audience, even though none of the astrologers uses the same approach
or technique. About half the astrologers use fairly similar interpretive tools, but
another half use what mainstream astrologers might call eccentric or even
crackpot ideas’. Elke astroloog moest aan de hand van een autobiografische
beschrijving van 40 paginas zijn /haar ideeen geven. ‘Which techniques work
best? Anyone seriously interested in astrology will learn more by critically
examining this book than virtually any other book on the market today.
The downside of Under One Sky is that the editor doesn’t evaluate the twelve
astrologers at all’.
Dat heeft de recensent toen gedaan. Hij komt tot een uitgesproken nummer 1 en
constateert dat verschillende astrologen zeer to the point waren op sommige
vlakken om andere uitspringende karakteristieken totaal te missen.
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Het onderzoeksprotocol
Jan Kampherbeek

Een onderzoeksprotocol stel je - net als een hypothese - op voordat je met je
onderzoek begint. Met een hypothese geef je aan wat je onderzoekt. In een
onderzoeksprotocol leg je vast hoe je dat onderzoek uitvoert.
Over het gebruik van zo’n onderzoeksprotocol vind je vrij weinig informatie in de
gebruikelijke literatuur. Toch is het wel degelijk belangrijk. Door met een
protocol te werken leg je vast welke methodiek je gebruikt. Daarmee structureer
je je onderzoek, je voorkomt dat je - al dan niet bewust - gaat ‘sjoemelen’.
Als je je protocol voorafgaand aan je onderzoek publiceert, wapen je jezelf tegen
critici die je van dat sjoemelen zouden kunnen beschuldigen. Dat laatste aspect
is in sterke mate van belang voor het onderzoeken van astrologische stellingen.
Met een goed onderzoeksprotocol kun je de sceptici voorblijven. Of dat
voldoende is om ze te overtuigen laat ik maar in het midden…

Draaiboek
Een onderzoeksprotocol is een soort draaiboek. Voor kwantitatief onderzoek naar
de astrologie kun je aan de volgende onderwerpen denken:
•

Precies bepalen welke data je gaat gebruiken. Niet alleen de bron maar
ook de hoeveelheid. Hiermee maak je duidelijk dat je niet stopt met data
verzamelen op een voor de bevestiging van je hypothese gunstig moment.
Een veel gemaakte fout. Je geeft precies aan hoe je de berekeningen
uitvoert: met welke software en/of met welke formules. De berekeningen
die je maakt moeten herhaalbaar zijn.

•

Vaststellen welke technieken je gebruikt en hoe je dat doet. Dit hangt
sterk af van wat je onderzoekt. Voor bijvoorbeeld aspecten zul je de
soorten aspecten en de orbs aan moeten geven. Daarbij moet je ook
denken aan bijzondere situaties. Neem je buiten-teken aspecten wel of
niet mee? Voor onderzoek naar standen in huizen benoem je het
huizensysteem. Maar hoe ga je om met een stand dicht bij een cusp? In
het algemeen geldt: wat tel je op, zijn er wegingsfactoren? Wat je vooral
niet moet doen is je als ervaren astroloog opstellen en bijvoorbeeld per
geval bekijken of er wel of geen aspect is. De regels moeten duidelijk en
uitputtend zijn.

•

Je moet duidelijk maken hoe je met statistiek omgaat. Welke test kies je?
En waarom? Daarbij houd je rekening met statistische eisen: je kunt echt
niet altijd met een chi-kwadraat test volstaan. Belangrijk is dat je dit
18 van 20

vooraf vastlegt en niet achteraf gaat zoeken naar testen met de ‘beste’
uitkomst.
•

Vermeld welke mensen het onderzoek uit zullen voeren en de namen van
eventuele reviewers.

•

Geef aan hoe je de onderzoeksdata beschikbaar stelt. Dat gebeurt maar
zelden maar daar is eigenlijk geen excuus voor. Het is een kleine moeite en zo goed als gratis - om je resultaten in digitale vorm via Internet te
publiceren.

•

Als je speciale software gebruikt geef je aan hoe iemand die software kan
downloaden. Nog mooier als men ook de broncode kan downloaden.

•

Als je onderzoek doet waarbij mensen zijn betrokken, bijvoorbeeld bij het
gebruik van vragenlijsten of door horoscopen beschikbaar te stellen, moet
je duidelijk maken hoe je met de ethische kant van de gegevens om
gaat.Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in de twee titels in de
literatuurlijst.

Deze benadering geeft een ideaal situatie weer. Ook bij wetenschappelijk
onderzoek zie je dat lang niet altijd aan deze eisen wordt voldaan. Dat neemt
niet weg dat genoemde eisen belangrijk zijn. De eisen die ik hier noem liggen
hoger dan wat je in de praktijk ziet. Maar zeker bij een onderwerp als astrologie
is het belangrijk dat je niet op vormfouten kunt worden betrapt. Critici zullen
daar zeker gebruik van maken.
Essentieel is dat je je aan het gemaakte draaiboek houdt. Je moet voorkomen
dat je de aanpak van het onderzoek verandert nadat je met het onderzoek bent
begonnen.
Het kan natuurlijk gebeuren dat je de aanpak wel moet wijzigen. Bijvoorbeeld
omdat je niet over de verwachte data kunt beschikken. Je kunt dan een
aanvulling schrijven op het protocol waarin je uitlegt waarom de verandering
nodig bleek. Het oorspronkelijke protocol pas je natuurlijk niet aan: je wilt critici
de gelegenheid geven te beoordelen waarom je af moet wijken van de
oorspronkelijke aanpak.
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In de volgende Nieuwsbrief bespreken we het effect van artefacten.
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Gratis downloaden: Al-Biruni – The
book of instruction in the elements
of the art of Astrology
De vertaling door Robert Ramsay
Wright van dit standaard werk
van Al-Biruni verscheen in 1937,
vier jaar na het overlijden van
Wright in 1933. Het boek bevat
de oorspronkelijke tekst, deels in
het Arabisch, deels in het Perzisch
en een Engelse vertaling.
Al-Biruni behandelt achtereenvolgens wiskundige aspecten, astronomische onderwerpen en een
groot aantal astrologische stellingen en aforismen. Hij legt een
groot aantal begrippen uit de
klassieke astrologie uit, begrippen
die de moderne astroloog wellicht
niet zoveel meer zeggen maar die
voor een begrip voor de oudere
vormen van astrologie onmisbaar
zijn.

Je kunt dit boek in PDF-formaat downloaden via
https://archive.org/details/albirunithebookofinstructionontheelementbok.org
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