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Herinnering Symposium: 50 jaar 
NVWOA
Beste leden en belangstellenden,

Op zaterdag 16 oktober 2021 organiseren wij als vereniging weer ons 
tweejaarlijkse symposium in Zwolle. 

Voor meer informatie zie op het einde van deze Nieuwsbrief.

Agenda

Augustus: vakantieperiode. 

Zaterdag 4 september nog nader in te vullen. 

Zaterdag 2 oktober een open discussiebijeenkomst (Zoom).

Zaterdag 16 oktober 2021: Symposium: 50 jaar NVWOA.

Zaterdag 6 november nog nader in te vullen.

Zaterdag 4 december nog nader in te vullen.
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Exceptioneel talent
Frank Vernooij

In Trouw werd onlangs Sarah Neutkens (22), geboren 8 september 1998, 
geinterviewd. Wat zij te vertellen had over haar muzikale talenten vond ik 
meer dan uitzonderlijk Ik heb het altijd bijzonder gevonden als mensen 
‘zomaar’ nieuwe melodieen hoorden, laat staan kant en klare nieuwe sym-
fonieen zoals zij. Dat zou toch, lijkt me, met een duidelijk aspectenpa-
troon moeten corresponderen, vanuit de astrologie bekeken. Helaas geen 
geboortetijd.

Stukje van het interview (cursivering van mij) : ‘Sarah Neutkens (22) 
maakt naam als componist van hedendaagse klassieke muziek en werkt 
daarnaast als model en beeldend kunstenaar. Ze is autodidact ‘Ik compo-
neer in mijn hoofd, niet achter de piano. In mijn hoofd kan ik een stuk van
A tot Z horen, alle verschillende partijen, tot een complete symfonie aan 
toe. Voor mij is dat nooit anders geweest. De noten die ik hoor, probeer ik
vervolgens zo snel mogelijk op te schrijven. Die ‘radio’ in mijn hoofd staat 
constant aan, maar begin februari hoorde ik plotseling niets meer. ... 
Twee maanden lang heb ik geen nieuwe noot kunnen verzinnen….Ik dacht
op dat moment echt: het gaat me nooit meer lukken om iets te compone-
ren. Dat maakte me bang. Ik voelde paniek, de angst om überhaupt niets 
meer te kunnen maken. Ik componeer niet alleen, ik maak ook beeldend 
werk en ik ben een roman aan het schrijven. Ik ben altijd bezig. Als dat 
allemaal niet meer zou lukken, waarom ben ik er dan? Het vuurtje moet 
branden, want anders mag je me echt meteen begraven. Een paar weken 
geleden ging die radio in m’n hoofd plotseling weer aan (half april?). “Dat 
ik componist ben geworden, is me overkomen. Het heeft iets onverklaar-
baars. Ik ben het als kind gewoon gaan doen. Vanaf mijn zesde zat ik op 
pianoles en al vrij snel begon ik met het naspelen van muziek. Dat vond ik
leuker dan noten lezen en studeren. Het is een soort gekte die in me zit. 
Die muzieklessen werden in het café aan de overkant gegeven. Buiten 
school om. Ik was vijf toen ik daarmee begon. Na een jaar dacht ik: ik wil 
pianospelen. Vanaf mijn zesde zat ik op pianoles Dat kwam volledig uit 
mezelf, ik ben door niets of niemand gestuurd’.

https://www.trouw.nl/leven/componist-en-autodidact-sarah-neutkens-ik-
wil-het-leven-helemaal-uitkleden~b2f232e6/
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Standen voor de geboortedag van Sarah Neutkens, 28 februari 1998,
12:00 uur, Eindhoven. De geboortetijd is onbekend. Tekening gemaakt

met PlanetDance.

Twee hypothesen vooraf:

1. er is een aspectenpatroon in de radix dat er uitspringt en waarvan het 
aannemelijk is dat het volgens astrologische theorie correspondeert met 
haar eigenschappen op het gebied van muziek.
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2. wat betreft progressies is er begin februari een stand aanwijsbaar (mis-
schien meer) die op aannemelijke wijze correspondeert met het ‘stilvallen 
van haar radio’ en het ‘weer aangaan’ een paar maanden later.

Mij lijkt dat de conjunctie Mercurius-Venus met alle erop aanhakende as-
pecten de kandidaat moet zijn voor dit fenomeen. Uiteraard zijn hun bete-
kenissen allemaal anders. Mercurius - Saturnus structuur, beide in aarde-
tekens, Neptunus -Venus de schoonheid, ook Venus in een teken dat met 
structuur te maken heeft. Als we het middelpunt van Mercurius-Venus, 
1.15 Virgo, als uitgangspunt nemen zijn de aspecten daarmee : driehoek 
Saturnus (orb 1.54), inconjunct Neptunus buiten teken (orb 1.35), vier-
kant Pluto (orb 4.10), conjunct Node (orb 0.12), sextiel Zwarte Maan bui-
ten teken (orb 1.29).

Onderling maken ze uiteraard ook aspecten zoals Saturnus vierkant-Nep-
tunus (b.t). Opmerkelijk: Neptunus buiten teken. Een uitzonderlijker im-
pact, zoals Henry Kampherbeek uit zijn onderzoek naar aspecten buiten 
teken als voorlopige conclusie trok?

Waar correspondeert de Zwarte Maan mee? Met ‘ik ben door niemand ge-
stuurd’?

Wat betreft het ‘stilvallen van de radio’ in begin februari j.l. : een progres-
sief aspect op deze constellatie, met een remmend / blokkerend effect. Ik 
heb alleen naar de transits gekeken. Uiteraard is dan op voorhand Satur-
nus ‘verdachte nr. 1’. Die gooit ook de hoogste ogen, m.n. in de periode 
hier vlak aan voorafgaand. Half december transiteert hij voor de 3e keer 
de radix Zwarte Maan(vierkant), Neptunus (conjunct), eind december de 
Node en Mercurius (inconjunct), begin januari Venus (inconjunct) en half 
januari zichzelf (vierkant). Begin februari, evenals de transiterende Venus,
sextiel Pluto. Waarom het in haar geval precies begin februari stilvalt 
wordt hieruit niet duidelijk. Je zou verwachten dat er begin februari nog 
een specifieke trigger is geweest, maar omdat we geen geboortetijd heb-
ben missen we daarover misschien de informatie. Half april, toen de radio 
mogelijk weer aan ging transiteerde Saturnus Mars (oppositie) na in de 
eerste helft van maart Uranus getransiteerd te hebben (conjunctie). Mars-
Uranus vormen een oppositie in de radix. Ook al doet hier Uranus (bevrij-
ding) in mee, toch lijkt de symboliek nog altijd vooral Saturnaal, dus be-
perkend.
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Bericht van Zus Luyckx: Is het 
echt zo simpel?
Zus stuurde ons 1 juli j.l. een mail met daarin de tekst ‘Ik heb een mini-mini 
onderzoekje gedaan ivm het EK voetbal. In bijlage mijn bevindingen. Er is een 
blik in de toekomst bij… Als het zou kloppen verbaas ik me erover dat het zo 
simpel kan zijn...’

Dit is haar verhaal.

Van 12 juni tot en met 11 juli 2021 vond het EK voetbal plaats. Ik moet eigenlijk 
zeggen het ‘uitgestelde’ EK 2020. Uitgesteld omwille van corona/Covid-19. 

Ik loop al jaren met het idee rond om de horoscopen te maken en te bestuderen 
van de matchen die in zo’n tornooi gespeeld worden. Nooit iets van in huis geko-
men. Tot nu. 

De basisgedachte van mijn onderzoek(je) is dat er in een dergelijk tornooi voor 
de wedstrijden vanaf de knockoutfase altijd een winnaar en een verliezer moet 
zijn, er wordt gespeeld tot het zo ver is: 90 minuten, 30 minuten verlenging, en 
als het moet strafschoppen. De ploeg die op het einde 1 keer meer de bal tussen 
de palen schiet wint de match. De andere ploeg verliest, en verdwijnt uit het tor-
nooi. Zo simpel kan het zijn. 

Dat dacht ik toch. 

De wedstrijden in de knockoutfase van dit EK 2020-2021 begonnen op 26 juni 
2021, de finale werd gespeeld op 11 juli 2021. 

De meest westelijk gelegen plaats waar er gespeeld werd was Glasgow (Enge-
land) op 4°15’ WL, de meest oostelijk gelegen plaats was Baku (Azerbeidzjan) op
49°51’ OL. Dat zijn 3 tijdzones verschil. 

Het totaal aantal matchen in de knockoutfase bedroeg 15: 

• 8 matchen achtste finale 

• 4 matchen kwart finale 

• 2 matchen halve finale 

• 1 match finale 

De horoscopen van deze 15 wedstrijden laten het volgende beeld zien. 

Achtste finale 
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• 3 matchen met een Schorpioen ascendant/Stier descendant 

• 4 matchen met een Boogschutter ascendant/Tweelingen descendant 

• 1 match met een Steenbok ascendant/Kreeft descendant 

•

Kwart finale 

• 1 match met een Boogschutter ascendant/Tweelingen descendant 

• 3 matchen met een Steenbok ascendant/Kreeft descendant 

Halve finale 

• 2 matchen met een Boogschutter ascendant/Tweelingen descendant 

• Finale Steenbok ascendant/Kreeft descendant 

Dat maakt een totaal van: 

• 3 matchen met Schorpioen ascendant 

• 7 matchen met Boogschutter ascendant 

• 5 matchen met Steenbok ascendant 

In dergelijk duel plaats je de ene partij – in dit geval de ploeg – op de ascendant 
de andere ploeg plaats je op de descendant. 

Voor een reguliere match in de competitie plaats je de thuisploeg op de ascen-
dant, de bezoekers worden op de descendant geplaatst. 

In tornooien wordt het speelschema op voorhand gemaakt met cijfers en letters, 
voortkomende uit de uitslagen van de wedstrijden in de groepsfase. Dat schema 
is lang op voorhand bekend, lang vóór men weet welke ploeg er in welke wed-
strijd terecht zal komen. Maar, de ploeg die als eerste genoemd wordt in deze 
schema’s is de ‘thuisploeg’ de ploeg die als tweede genoemd wordt is de ‘bezoe-
kende ploeg’. 

Niemand zal het mij euvel duiden dat de 1ste horoscoop die ik in handen nam de 
match België – Portugal was in de achtste finale. België is hierin de “thuisploeg”, 
de Portugezen zijn de “bezoekers”. Deze interpretatie maakte ik vóór de wed-
strijd werd gespeeld. 

Dit was een horoscoop met een Boogschutter ascendant, en dus een Tweeling 
descendant. 

Ik kwam snel tot de vaststelling dat Mercurius in deze horoscoop in het teken 
Tweelingen stond in huis VI. Wanneer ik de horoscoop draai en de bezoekende 
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ploeg op de ascendant zet staat deze Mercurius in het XIIde huis van de bezoe-
kers. Ik interpreteerde dit als: “De bezoekende ploeg verdwijnt uit het tornooi.”. 

Portugal naar huis, België wint de wedstrijd. 

Mijn 1ste pronostiek was gemaakt. In voetbaltermen is dit inderdaad een pronos-
tiek, in het astrologische gedachtengoed is dit een voorspelling. 

What’s in a name... 

Vermits Mercurius ook staat voor “het spel” ging ik aan de slag met de 6 andere 
matchen met een Boogschutter ascendant. 

Ik kwam snel tot de vaststelling dat Mercurius in al deze horoscopen in het teken
Tweelingen stond. Sterk in eigen teken dus. In een deel van de 6 horoscopen 
stond Mercurius in huis VI, in een ander deel van de 6 horoscopen stond Mercuri-
us in huis VII. Logische gevolg van de Tweelingen descendant natuurlijk. 
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De hypothese die ik hierna formuleerde is de volgende: 

• voetbalwedstrijd 

• match met een knockout 

• horoscopen met Boogschutter ascendant 

• Mercurius in Tweelingen 

• Mercurius in VI  bezoekers verdwijnen uit het tornooi →

• Mercurius in VII  bezoekers winnen de wedstrijd →

Ik heb dit onderzoek gedaan op het moment dat de groepsfases reeds gespeeld 
waren en wanneer bekend was welke ploegen het in de achtste finales tegen me-
kaar zouden opnemen, maar vóór de achtste finales van start gingen. De 4 mat-
chen van achtste finale die in aanmerking kwamen voor mijn onderzoek zijn: 

Italië – Oostenrijk / Wembley – 26 juni – 20:00 uur 

Oostenrijk is de bezoekende ploeg

Mercurius in VI – voor Oostenrijk heer I in XII 

 Oostenrijk verdwijnt  → → Italië wint 

België – Portugal / Sevilla – 27 juni – 21:00 uur 

Portugal is de bezoekende ploeg 

Mercurius in VI – voor Portugal heer I in XII 

 Portugal verdwijnt → → België wint 

Nederland – Tsjechië / Boedapest – 27 juni – 18:00 uur 

Tsjechië is de bezoekende ploeg 

Mercurius in VII – voor Tsjechië heer I in I 

 → Tsjechië wint 

Zweden – Oekraïne / Glasgow – 29 juni – 20:00 uur 

Oekraïne is de bezoekende ploeg 

Mercurius in VII – voor Oekraïne heer I in I 

 → Oekraïne wint 

4/4 voor mij 
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Voor de kwart finale was er 1 match die in aanmerking kwam om mijn hypo-
these te staven. 

Zwitserland – Spanje / Sint-Petersburg – 2 juli – 19:00 uur 

Spanje is de bezoekende ploeg 

Mercurius in VII – bezoekers heer I in I 

 → Spanje wint 

5/5 voor mij 

De 2 matchen van halve finale komen beiden in aanmerking. 

Italië – Spanje / Wembley – 6 juli – 20:00 uur 

Spanje is de bezoekende ploeg. 

Mercurius in VI – bezoekers heer I in XII 

 Spanje verdwijnt  → → Italië wint 

6/6 voor mij 

Engeland – Denemarken / Wembley – 7 juli – 20:00 uur 

Denemarken is de bezoekende ploeg 

Mercurius in VI – bezoekers heer I in XII 

 Denemarken verdwijnt  → → Engeland wint 

7/7 voor mij 

De finale kwam niet in aanmerking voor mijn hypothese. 

Ik ben mij uiteraard bewust van het feit dat dit wel een héél, héél mini-, minion-
derzoek is, maar het is wel voldoende om met 7/7 hiermee verder te gaan. Ik ga
dus op zoek naar EK- en WK-wedstrijden die in het verleden gespeeld werden 
met Mercurius in Tweelingen en een Boogschutter ascendant. Ik hou jullie hier-
van zeker en vast op de hoogte. 

Opmerking redactie

Een klein onderzoek, daar heeft Zus gelijk in. Maar met 7 scores uit 7 wedstrij-
den wel met een goed resultaat. Omdat de ascendant altijd Boogschutter is en 
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Mercurius de hele periode in Tweelingen staat is de kans op een goede voorspel-
ling 50%. Dat 7 keer is een kans van 1 op de 128 (27).

Reacties, commentaren, aanvullingen of suggesties met betrekking tot de       
gepubliceerde artikelen of anderszins worden zeer op prijs gesteld. Schrijf aan re-
dactie@nvwoa.nl.

Een nieuw astrologisch tijdschrift

In juni verscheen een nieuw digitaal 
astrologisch tijdschrift: Midheaven 
Magazine. Het tijdschrift richt zich 
vooral op praktiserende astrologen. 
In dit nummer o.a. The Parallax 
Moon door Steven Forrest, Introduc-
tion of Vibrational Astrology door Ca-
rolyn Simpson, A Psychological Ap-
proach in Modern Astrology door Bar-
bara Ybarra en Draconic Astrology 
door Maria Blaquier.

Het eerste nummer bevat 134 pa-
gina’s en kost $ 15.

Meer informatie: 

https://midheavenmagazine.com/   

11 van 25

mailto:redactie@nvwoa.nl
mailto:redactie@nvwoa.nl


Watersnood
Albert Bredenhoff

We hebben in juli de wateroverlast in Limburg gehad, maar in de eerste dagen 
van februari in 1825 was er een zeer ernstige overstroming in Overijssel. De 
Zwolse politicus Jan ter Pelkwijk (geboren op 26-08-1769 te Heino en overleden 
op 22-11-1834 te Zwolle) heeft in 1826 een zeer informatief boek over deze 
ramp geschreven. In 2002 kwam er gelukkig een herdruk uit: Overijssels Wa-
tersnood. Op de laatste pagina’s zoekt hij een verklaring. De rol van zon en 
maan op de vorming van eb en vloed: Nieuwe en volle maan kunnen een spring-
vloed veroorzaken, echter er is onderscheid in de kracht van de springvloed en 
dat komt door de nabijheid van de maan tot de aarde. Ter Pelkwijk deed een 
klein onderzoek waarbij hij de maanstanden betrok. Hij wist 42 vloeden te date-
ren en kwam tot de conclusie dat de nabijheid van de maan tot de aarde een 
grote rol speelde bij de kracht van de vloeden en dus ernstige overstromingen 
konden veroorzaken. De astronomische gegevens betrok hij van Franse sterren-
kundigen die ze jaarlijks publiceerden in “Connaissance des Temps”. Ik heb het 
slechts summier weergegeven, maar het onderzoek van Ter Pelkwijk uit 1826 
verdient zeker onze aandacht.

Dyslexie
Frank Vernooij

In het archief van de NVWOA stuitte ik per toeval op een stuk uit 1986, geschre-
ven door mw. Grevelink, over dyslexie dat ik kort samenvat : ‘Het belangrijkste 
ervan is dat de samenwerking tussen de beide hersenhelften bij deze aandoening
vrijwel altijd gestoord is of zelfs geheel ontbreekt’. Ze gaat uit van de horoscoop 
van haar oudste zoon en constateert een trediciel (108 graden) tussen Mercuri-
us, symbool van de ‘concrete’ linkerhersenhelft, en Neptunus, symbool van de 
‘abstracte’ rechterhersenhelft en zegt verder: ‘Inmiddels heb ik 30 horoscopen 
van dyslectici bestudeerd en op 3 na hebben ze allemaal een spanningeffect tus-
sen Mercurius en Neptunus... en bij liefst 10 staat de Zon exact conjunct met 
Mercurius, hetzij ingaand, hetzij uitgaand. Het zou in dit verband ook de moeite 
waard zijn na te gaan of het hierbij om een boven of een onderconjunctie met de
aarde gaat. Saturnus staat vaak dominant, conjunct MC, Zon of Ascendant’. Ze 
geeft nog een aantal uitkomsten van haar onderzoek. Planeten in teken: Zon: Sa
5, Ca 4, Pi 4 Ge 0 en Ta 0. Mercurius: Vi 5, Ca 5, Sc 4, Ta 0 en Ge 0.
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Controlegroepen voor astrolo-
gisch onderzoek

Jan Kampherbeek

We hebben gezien dat het lastig is de resultaten van een onderzoek te beoorde-
len. Dat komt vooral door de effecten van demografische en astronomische arte-
facten. Het is helaas ondoenlijk te proberen die effecten te corrigeren. Ik heb al 
beschreven hoe Mark Pottenger de frequentie van aspecten berekent voor een 
bepaalde periode. Dat is handig om inzicht te krijgen maar niet voor de validatie 
van onderzoeksresultaten. Je zou dan een populatie moeten hebben die exact de 
periode bestrijkt waarvoor je de frequentie bepaalt èn die bovendien volledig ge-
lijkmatig over die periode is verdeeld. In de praktijk lukt dat niet. Het effect is 
dat de frequentieverdeling onevenredig zwaar drukt op delen van de periode 
waarvoor je weinig horoscopen hebt. En omgekeerd niet zwaar genoeg op perio-
den waarvoor je juist veel horoscopen hebt. 

Hetzelfde geldt voor correcties van demografische artefacten. Ook deze artefac-
ten veranderen in de loop van de tijd en bovendien zijn ze afhankelijk van de lo-
catie. Ook hier is een poging tot correctie onbegonnen werk.

Het beste alternatief is het werken met controlegroepen. Dat lost veel van de 
problemen op. Maar ook hier kom je problemen tegen en moet je je goed realise-
ren wat de aard is van zowel je data als van je onderzoek.

De functie van een controlegroep

Je onderzoek valideren met een controlegroep is niet hetzelfde als het uitvoeren 
van een herhalingsonderzoek (replicatieonderzoek). Voor een herhalingsonder-
zoek probeer je eerder gevonden onderzoeksresultaten te bevestigen. Je ge-
bruikt daarvoor een vergelijkbare groep. Als je een controlegroep inzet vergelijk 
je de resultaten van je onderzoeksgroep – die speciale kenmerken heeft – met 
een controlegroep die die kenmerken niet heeft. Je verwacht dan dat je de resul-
taten juist niet bevestigd krijgt. De bijzondere kenmerken van je onderzoeks-
groep ontbreken immers. Als je horoscopen van wetenschappers onderzoekt is  
het feit dat iemand wetenschapper is het criterium; daar selecteer je op. Voor je 
controlegroep gebruik je dat criterium niet; die stel je samen zonder dat je speci-
aal wetenschappers selecteert. Als je nu vermoedt dat een bepaalde stand veel 
voorkomt bij wetenschappers zou je die stand in de controlegroep dus minder 

13 van 25



aan moeten treffen. Je wilt de onbedoelde effecten van artefacten vermijden. 
Vergelijken met een goede controlegroep geeft een veel betrouwbaarder beoor-
deling dan het vergelijken met een berekende gemiddelde stand. 

Een goede controle groep bij astrologisch onderzoek

Literatuur over onderzoeksmethodologie kan ons maar voor een deel helpen. On-
derzoek naar menselijk gedrag, bijvoorbeeld psychologisch, sociologisch of eco-
nomisch, staat los van astronomische standen. Dat soort artefacten doen zich 
dus niet voor. Ook veel van de demografische artefacten spelen een beperkte rol.
Datum en tijd doen er zelden toe. Demografische factoren die wel een rol spelen 
zijn bijvoorbeeld de locatie (stedelijk/landelijk, sociale status van de woonomge-
ving), leeftijd en gezinssituatie. 

Astrologisch onderzoek stelt andere eisen. Datum en tijd zijn van grote invloed 
op bepaalde astronomische standen. En die astronomische standen verlopen met
grote onregelmatigheden. Dat moeten we dus corrigeren.

Je kunt verschillende scenario’s bedenken om tot een controlegroep te komen. 
Elk scenario heeft voor en nadelen. Het is zaak een zo optimaal mogelijk scenario
te kiezen.

Hierna behandel ik de belangrijkste van deze scenario’s.

Een andere bestaande populatie

Deze benadering vind je onder meer terug in de recent verschenen video van 
AstroGators [1]. Stel je doet onderzoek naar de horoscopen van wetenschappers.
Je kiest dan een controlegroep die bestaat uit mensen die duidelijk geen weten-
schapper zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld militairen zijn, of acteurs. Uiteraard kan 
er een geringe overlap zijn maar die is vermoedelijk minimaal. Voordeel van 
deze benadering is dat hij gemakkelijk is toe te passen als je over de relevante 
datasets beschikt. Maar er zijn ook grote nadelen, zelfs zodanig dat deze metho-
de vrijwel onbruikbaar is. Ik behandel ze puntsgewijs:     

1. De kans is groot dat de verschillende groepen een andere leeftijdsopbouw 
hebben en dus structureel andere astronomische standen. Geleerden moe-
ten lang werken aan hun carrière en zijn wellicht ouder dan militairen of 
acteurs.

2. In sommige gevallen zal een groep een andere regionale spreiding heb-
ben. Wetenschappers werken vaak internationaal, dat zie je terug in je po-
pulatie. Je controlegroep is dat mogelijk niet of juist gericht op een andere
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regio. Dat speelt vooral als er een verschil in geografische breedte is en je 
een andere huizenverdeling krijgt.

3. De controlegroep is geen random groep maar beschikt mogelijk ook over 
specifieke astrologische eigenschappen. Stel dat militairen vaker Mars op 
een hoekpunt hebben. Dan kun je ten onrechte tot de conclusie komen dat
wetenschappers op dat punt onder het gemiddelde scoren terwijl ze in fei-
te een gemiddelde waarde voor Mars hebben. Je krijgt dan een omgekeerd
effect. Hierdoor kom je tot oneigenlijke resultaten en daarom is dit is het 
belangrijkste van de drie genoemde nadelen.

Willekeurige mensen kiezen

Een betere aanpak is het kiezen van willekeurige mensen. Je voorkomt met 
name punt 3 van de vorige benadering. De methode kan bewerkelijk zijn. Als je 
zelf astroloog bent kun je niet uit je eigen verzameling putten. Die bestaat im-
mers voornamelijk uit mensen die in astrologie geïnteresseerd zijn; anders zou-
den ze hun horoscoop niet hebben laten duiden. Je gebruikt dan de vorige bena-
dering met als controlegroep ‘astrologie geïnteresseerden’. 

Je zult dus voldoende mensen moeten vinden, die qua spreiding in plaats en tijd 
je populatie benaderen, en waarvan je de geboortetijd weet. De hoeveelheid 
werk die dit met zich meebrengt is het grootste nadeel van deze methode.  

Schuiven met onderdelen

In deze aanpak werk je niet met gegevens van echte mensen maar je constru-
eert fictieve horoscopen. Het basis idee is eenvoudig maar als je de uitwerking 
goed wilt doen wordt het toch nog complex.

Het schuiven werkt zo:

Je zet alle gegevens (datum, tijd en locatie) in een tabel. Vervolgens verplaats je
de onderdelen. Je kunt bijvoorbeeld de dag 1 positie naar beneden schuiven, de 
maand 2 naar boven, het jaartal 3 naar beneden, het uur 4 naar boven, de mi-
nuten 5 naar onderen enz. Ook de graden en minuten van de geografische lengte
en breedte verschuif je. Waarden die onderaan de tabel staan en ‘er af dreigen te
vallen’ voeg je weer op de bovenste positie in, en omgekeerd. Je krijgt dan nieu-
we datums, tijden en locaties die je kunt gebruiken als controlegroep.   

Om dit voorbeeld wat concreter te maken geef ik hierna een tabel waarin ik die 
gegeven verschuivingen toepas, voor de overzichtelijkheid alleen voor datum en 
tijd.
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Voorbeeld van de onderzoekspopulatie

Dag Maand Jaar Uur Minuut

28 2 1927 23 20

13 11 1928 22 15

25 10 1932 5 2

31 12 1936 15 57

17 8 1937 6 0

12 11 1939 3 46

5 1 1942 21 53

28 3 1944 23 10

19 1 1950 14 42

29 1 1953 8 37

Controlegroep na schuiven

Dag Maand Jaar Uur Minuut

29 10 1944 6 46

28 12 1950 3 53

13 8 1953 21 10

25 11 1927 23 42

31 1 1928 14 37

17 3 1932 8 20

12 1 1936 23 15

5 1 1937 22 2

28 2 1939 5 57

19 11 1942 15 0
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In het gegeven voorbeeld gaat het goed maar soms kom je problemen tegen. Als
in de 8e rij van de populatie de datum niet 28 maart was, maar 29 maart, zou de
9e rij in de controlegroep 29-2-1939 zijn geworden. Dat klopt niet, want in 1939 
was er geen schrikkeldag. Evenzo kun je datums als 31 november krijgen. Je 
kunt de datum niet zomaar veranderen naar 1 maart: dan krijg je teveel geval-
len voor die datum.

Gelukkig is dat prima op te lossen. Dat doe je door alle elementen (dagen, 
maanden etc.) te verzamelen, de verzamelingen willekeurig te rangschikken en 
bij de verdeling met de eigenschappen van de kalender rekening te houden. Op 
de website van de NVWOA vind je daarvoor een uitgebreide beschrijving [2]. 
Deze methode vind je ook geïmplementeerd in één van de Enigma modules [3]. 

De module ‘Bootstrap’ in PlanetDance.
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In PlanetDance [4] vind je een module Bootstrap waarmee je ook controlegroe-
pen maakt. Deze module werkt ook met de schuif-methode en biedt bovendien 
veel extra instellingen.

Deze methode zal in veel gevallen voldoen maar heeft toch enkele nadelen:

1. Het gaat om geconstrueerde horoscopen. Er zijn geen mensen aan gekop-
peld. Volgens sommige astrologische theorieën (de Regel van Hermes bij-
voorbeeld) kunnen mensen alleen op bepaalde momenten worden gebo-
ren. Het lijkt me dat dit voor een statistische vergelijking niet problema-
tisch is maar je kunt daar niet zeker van zijn.

2. Sommige effecten raken weggefilterd. Je zorgt nu bijvoorbeeld dat de da-
gen gelijk zijn. Dat betekent dat een Zon positie op een bepaalde graad 
zich bij benadering zal herhalen. Dat geldt ook voor Zon, en in mindere 
mate Mercurius en Venus, in teken. De aantallen voor een bepaalde 
maand blijven gelijk. Met name voor de posities van de Zon en binnenpla-
neten in teken is deze methode minder geschikt.

Bijzondere populaties

In bijzondere gevallen kun je een andere manier toepassen om te schuiven. Het 
gaat met name om relaties en om erfelijkheid.

Het idee is dat je een partner, of kind, verschuift. Ik heb deze methode toege-
past bij het onderzoek naar de stellingen van Ken Gillman [5]. Daarbij gebruikte 
ik de erfelijkheidsdata van de Gauquelin’s en verschoof ik de kinderen steeds 
naar een ander paar ouders. Dat kun je op dezelfde manier doen bij onderzoek 
naar relaties: je verschuift dan één van de partners.

Het is daarbij belangrijk dat de populatie groot genoeg is en dat die chronolo-
gisch is gesorteerd. Kinderen worden immers vooral geboren bij een specifieke 
leeftijd van de ouders en partners zullen bovengemiddeld vaak een vergelijkbare 
leeftijd hebben. Dit heeft z’n weerslag op posities van de langzame planeten. Een
voorbeeld: als je partners random verdeelt van een populatie die een eeuw be-
strijkt zul je in je controlegroep veel minder conjuncties tussen Uranus van beide
partners zien dan in de populatie zelf. Mensen van vergelijkbare leeftijd maken 
immers veel meer kans op een onderlinge Uranus conjunctie dan mensen die 
flink in leeftijd verschillen. Uiteraard gaat dit op voor alle langzame lopende pla-
neten.
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Noten en referenties

1. Minatel, Franco. Quantitative Research. (2021).  Zie bericht elders in deze
Nieuwsbrief.

2. Kampherbeek, Jan. Controle Groepen. https://nvwoa.nl/txt/20200628con-
trolegroepen.pdf (2020).

3. EnigmaDedVM, zie: http://radixpro.nl/enigma/enigma-dedvm/

4. PlanetDance, zie: http://jcremers.com

5. Kampherbeek, Jan. Flaws in ‘Planetary sequence and astrological heredity’ 
by Kennet Gillman. Correlation vol. 33. No. 1, 2020.

In de volgende nieuwsbrief ga ik in op de betekenis, en op de beperkingen, van 
de berekening van significantie.

Video kwantitatief onderzoek

De onderzoeksgroep rond Alphee
Lavoie – AstroInvestiGators – heeft
een gratis te downloaden video 
Quantitative Research gepubliceerd
met een korte introductie in
astrologisch onderzoek.

In deze video legt Franco Minatel
de belangrijkste basisbegrippen
van astrologisch onderzoek uit. De
video bevat, vooral tegen het eind,
vrij veel reclame voor de software
van Lavoie maar is zeker de moeite
van het bekijken waard.
Downloaden of bekijken kan via 
http://alphee.com/gator/ResearchClass.mp4
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Voorspellingen van Menno Noor-
dervliet op basis van eclipsen

Evaluatie: Frank Vernooij

In de Nieuwsbrief van februari j.l. publiceerden we van Menno Noordervliet weer 
een aantal uitspraken n.a.v. de voorbije eclips van december 2020. We kijken te-
rug.

USA

Opmerkelijk van de vorige keer was dat een van de markantste conflictueuze ge-
beurtenissen, de bestorming van het Capitool, en passend in de voorspelling be-
horend bij de eclips van juni 2020, plaatsvond in de maand nadat er een nieuwe 
eclips had plaatsgevonden. Temeer interessant omdat de nieuwe voorspelling 
over de USA heel anders van toon was en, tegen veler verwachting in, wel lijkt 
uitgekomen.

Menno schreef: ‘deze periode zal veel rustiger zijn. De transitie naar de Biden re-
gering, ondanks de enorme kloof tussen Democraten en Republikeinen, zal dus 
uiteindelijk wel goed gaan. Trump zal gedwongen worden zijn verlies te erken-
nen’. 

Commentaar: na de clash van 6 januari verder geen openlijk destructieve erup-
ties meer. Biden maakt een uitstekende indruk, heeft een hoge populariteitssco-
re, corona redelijk onder controle en veel vaccinaties. Politieman Chauvin veroor-
deeld voor de dood van ‘George Floyd’, tot veler opluchting en zonder heftige 
maatschappelijke reacties. Polarisatie in USA neemt niet af maar alles gaat zon-
der uitbarstingen. Geen melding van ongeregeldheden. Op politiek niveau (uiter-
aard) voortdurende ‘oorlog’. Trump heeft zijn verlies niet erkend maar is wel ge-
dwongen een grote stap terug te doen.

Groot-Brittanie

‘Voor Groot-Britannie voorspelt de eclips niet veel goeds. Het wordt een zware 
politieke en economische tijd en m.i. ontstaat ook een leiderschapscrisis. Gezien 
deze eclips is er een voorkeur voor een harde Brexit. Als Johnson echt iets wil 
betekenen voor het Britse volk moet hij een harde Brexit zien te voorkomen. Dan
heeft hij daar misschien Labour voor nodig. Dat zal zijn image geen goed doen’.

Commentaar: Deze voorspelling zou globaal ook op andere gronden dan astrolo-
gische gemaakt kunnen zijn. Geen leiderschapscrisis, ongetwijfeld wel geregeld 
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grote spanningen rond het leiderschp van Johnson. In januari dieptepunt wat be-
treft covid (de voorspelling dateerde van voor dit moment). Zeer harde lock-
down. Daarna in maart grote omslag door voortvarend vaccinatieprogramma. 
April: uitbarstingen in Nd Ierland tgv grensconsequenties van Brexit. Schotse 
verkiezingen, roep om referendum voor onafhankelijkheid versterkt. Schotland 
en Ierland blijft een groot probleem. Juni: conflict met EU over niet naleven 
Brexit staat op uitbarsten. Medio juni harde lockdown met maand verlengd van-
wege Indiase variant. Half juli (als we er nog een maand bijtrekken) : groot con-
flict met de EU over naleving Brexit. Zeer problematische situatie rond covid. 
Economische schade t.g.v. Brexit en covid groot maar deels nog gecamoufleerd.

Rusland

De voorspelling voor Rusland was minder voor de hand liggend op andere dan 
astrologische gronden. Voor Rusland: ‘Rusland zou het wel eens moeilijk kunnen 
krijgen, veel protesten en beperkingen. Problemen met buitenland. Ik denk dat 
bepaalde (bi laterale) relaties onder druk kunnen komen te staan. Met Europa en
Amerika bijvoorbeeld. Verder kan er intern veel meer aan de hand zijn dan zo 
naar buiten komt. Putin kan een paar miskleunen doen. Er komen wat geheimen 
op tafel te liggen. Mogelijk ook pittige protestacties die onderdrukt worden maar 
op den duur toch een politieke verschuiving kunnen veroorzaken’.

Commentaar: in januari protesten en demonstraties door het hele land. Publica-
tie van een 86 miljoen keer bekeken video waarin Navalny beelden toont van, 
naar zeggen, een gigantische villa van Poetin, met een prijskaartje van zo’n 1 
miljard euro. Poetin ontkent dat die van hem is. In februari veel controverse over
Navalny. In maart komt er een wet, die behelst dat voor educatieve initiatieven 
en informatieoverdracht in welke vorm dan ook toestemming van de overheid 
nodig is, ‘om te voorkomen dat deze kanalen door ‘buitenlandse krachten’ wor-
den gebruikt voor anti-Russische propaganda’. In principe kan ieder gesprek, of 
het nu in de keuken is of wanneer je op straat iemand de weg vraagt, worden 
aangemerkt als ‘educatieve activiteit’, zegt de oppositie. Navalny eigener bewe-
ging terug naar Rusland en onmiddellijk opgepakt, veroordeeld en naar straf-
kamp overgebracht. In april grote spanningen met Europa opgeroepen door le-
geroefeningen aan de grens met de Oekraine, even plotseling weer beëindigd. 
Tegelijk hongerstaking Navalny, naar zeggen rond 20/4 op de rand van de dood –
veel demonstraties.

25/4 ‘Aanvankelijk lagen enkel Tsjechië en Rusland met elkaar overhoop, maar 
inmiddels bemoeit de hele Europese Unie zich met de diplomatieke strijd tussen 
beide landen. De drie Baltische staten kondigden gisteren aan dat ze in totaal 
vier Russische diplomaten gaan uitzetten. Ook Slowakije besloot al om drie Rus-
sen terug naar Moskou te sturen’. In juni : steeds dictatorialer beleid , alle oppo-
sitie wettelijk verboden (zg extremistisch). Met USA betrekkingen op dieptepunt. 
Economie gaat slecht. Maar geen uitbarstingen.
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Nieuwe voorspellingen vanaf 10 juni 2021 tot 4 decem-
ber 2021. Menno Noordervliet)

Bij ons binnengekomen op 13 juni. ‘Wat opvalt is dat in deze periode Neptunus 
een grote rol blijft spelen dat zal van invloed zijn op het corona beleid in diverse 
westerse landen en op wereld niveau. M.a.w. Covid is nog niet de wereld uit. Zal 
ook van invloed zijn op het ontwikkelingswerk in arme landen.

Vooral China krijgt het aan de stok met het westen over Covid 19. Waarschijnlijk 
zal een onderzoek naar het ontstaan van het virus veel aandacht krijgen en hefti-
ge problemen geven in China. China zal zich fel verdedigen maar geeft geen ech-
te openheid. En is gebaat bij een hoop verwarring. Een nieuwe uitbraak van het 
virus in China behoort ook tot de mogelijkheden.

Ook in Duitsland blijft Covid een grote rol spelen. Een heftige machtsstrijd om 
leiderschap die veel verwarring kan zaaien. Het milieu en vluchtelingen zullen 
daar een grote rol in spelen.

Verder speelt het vierkant Saturnus met Uranus een grote rol in de wereld. Een 
strijd of spanning tussen traditie en vernieuwing. Tussen behoudend en progres-
sief. Vooral India krijgt hiermee te maken. Wellicht een aanval op het slechte be-
leid van de staat. Maar ook een aanval op het kaste systeem Een strijd tussen 
arm en rijk. Er staan groepen op die India willen veranderen, progressiever ma-
ken. Veroorzaakt een politieke crisis.

Engeland vecht voor eigen identiteit en ontwikkelt een strijd met Europa om be-
langrijke posities op de markt en de politiek. Zij gaan echt hun eigen weg en sto-
ren zich niet aan afspraken.

Amerika pakt overtuigend nieuw leiderschap. Neemt veel initiatief en maakt dit 
jaar een enorme ontwikkeling door en weet vertrouwen te herstellen.

Ik verwacht dat Rusland tegen de verwachtingen in zich diplomatieker gaat op-
stellen en een krachtig buitenland beleid gaat voeren.

Ook Israël zal proberen een beter image in de wereld neet te zetten. Ze zullen 
proberen wat van de democratie te redden. Natuurlijk niet zonder interne 
machtsconflicten’.

Commentaar: opmerkelijk, waar we in de loop van juni juist heel optimistisch 
werden over covid, en naar we meenden op goede gronden, zijn de bordjes weer
flink verhangen.

Covid is inderdaad helemaal de wereld nog niet uit...
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Gratis downloaden:  A history and 
test of planetary weather forecas-
ting door Bruce Scofield

In 2010 schreef Bruce Scofield voor de
Universiteit van Massachusets een dis-
sertatie over de geschiedenis van 
weersvoorspellingen op basis van as-
trologie. 

Hij kwam tot de conclusie dat er een 
relatie is tussen opposities/conjuncties
tussen Zon en Saturnus en de tempe-
ratuur. Dit wordt versterkt als Zon en 
Saturnus bij de equinoxen staan. 

Scofield geeft onderzoeksresultaten en
een uitgebreid overzicht van de histo-
rie van astrologie in het algemeen. 

Veel onderzoeksmateriaal dat uitno-
digt tot herhalingsonderzoek. 

PDF-formaat, 249 pagina’s.

Je kunt dit boek downloaden via https://www.academia.edu/40423811/
A_history_and_test_of_planetary_weather_forecasting .

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

De sprekers op het symposium:

• Albert Bredenhoff over 50 jaar NVWOA.

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

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

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

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

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

Als u belangstelling heeft, meldt u aan (maar betaal nog niet) en houdt zaterdag 
16 oktober 2021 alvast vrij! De capaciteit van de ruimte in Zwolle is beperkt.

Mocht tegen die tijd onverhoopt blijken dat het symposium in verband met Coro-
na niet door kan gaan, dan wordt het uitgesteld.

De toegangsprijs bedraagt 25 euro voor leden en 35 euro voor niet-leden. Deze 
prijzen zijn inclusief lunch en twee consumptiebonnen. Wij laten u weten wan-
neer u moet betalen. Aanmelding bij het secretariaat

bestuur@nvwoa.nl
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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. 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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