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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 een open discussiebijeenkomst (Zoom).

Zaterdag 2 oktober een open discussiebijeenkomst (Zoom).

Zaterdag 16 oktober 2021: Symposium: 50 jaar NVWOA.

Zaterdag 13 november nog nader in te vullen (Let op: dit is de tweede 
zaterdag van de maand).

Zaterdag 11 december nog nader in te vullen. (Let op: dit is de tweede 
zaterdag van de maand).
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Magisch moment?
Frank Vernooij

In de Voetbal International van week 30 van dit jaar beschreef Bas Kuipers, 
voetballer van Go Ahead uit Deventer zijn moment op 12 mei 2021 rond 21.37 
uur. Hij maakte tegen het einde van de laatste wedstrijd van het seizoen met 
een kopbal het enige en winnende doelpunt dat even later beslissend bleek te 
zijn voor de volkomen onverwachte promotie van Go Ahead en het mislopen er-
van door de Graafschap uit Doetinchem, die er tegen alle verwachting in niet in 
slaagde te winnen van zijn op papier zwakke tegenstander.

De interviewer tekent op: ‘Kuipers begrijpt zelf nog steeds niet waarom hij dat het kopdu-
el eigenlijk aangegaan was. Iets in zijn binnenste had hem overtuigd dat hij zijn gebruikelijke 
strijdplan moest wijzigen, toen Jay Idzes de voorzet verstuurde.

‘Ik kop haast nooit’ lacht de linksback. ‘Ik weet van mezelf dat ik normaal gesproken op de 
tweede bal zou wachten, maar nu dacht ik: Ik ga er gewoon naartoe. Heel gek. Ik ging vol 
het duel in en raakte de bal goed, waardoor ie mooi binnenviel in de verre hoek…’

Dit moment markeert niet alleen een succesmoment voor hem maar de beteke-
nis reikte veel verder. Het bepaalde de directe toekomst van twee voetbalclubs 
en hun personeel. Het leidde bijvoorbeeld onmiddellijk tot het ontslag van de 
trainer van de club die de promotie misliep, die anders met lof zou zijn overgo-
ten. Je zou kunnen zeggen dat de actie een bovenpersoonlijke betekenis had, en 
intrigerend vond ik vooral ook de beschrijving van zijn bewustzijn op dat moment
– en misschien moeten de twee niet los van elkaar gezien worden.

Zien we transitaire standen met nauwe orb die symbolisch corresponderen met 
dit moment? Helaas hebben we daarbij weer niet de beschikking over de  ge-
boortetijd van de speler.

Aan welke standen zou je kunnen denken? Mijn gedachten gingen uit naar Mars: 
er met de kop op af, en Mercurius-Uranus: een flits van inzicht over de situatie. 
Of speelt Neptunus een rol: een moment van onbewuste flow, als een droom? In 
tweede instantie zou je kunnen denken aan Jupiter: succes, maar die verwacht ik
eerder op de achtergrond, en Saturnus: beheersing.
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De radix van ‘het moment’ van 12 mei 2021 21.37 uur in Rotterdam geeft het 
volgende te zien:

Er vallen twee clusters op van nauwe aspecten, orb minder dan een halve graad.

Het eerste cluster tussen de graden 10.43 en 13.29: 

Mercurius 13.29 Ge driehoek Saturnus 13.26 Aq  orb .03 

Mars 11.45 Kreeft sextiel Uranus 11.22 Stier       orb .23
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Daarbij doen ook de Node 10.43 Ge en Cheiron 11.47 Ar in deze aspectering 
mee.

Het tweede cluster heeft als exacte aspecten: 

Zon 22.17 Ta conjunct Zwarte Maan 22.37 Ta  orb .20

beiden sextiel Neptunus 22.41 Pi orb resp. .24 en .04

(Terzijde: Bij het begin van de wedstrijd om 20 u. stond het MC 22.52 Leeuw)

Kijken we naar de synastrie met de geboortehoroscoop van Bas Kuipers: 17 08

1994 (gesteld op Utrecht 12 uur) waarbij we ons beperken tot aspecten met een 
orb binnen een graad:

transit Ascendant conjunct Pluto   orb .15

transit Zon driehoek Uranus         orb .54

transit Jupiter oppositie Mars buiten teken   .32

transit Neptunus sextiel Uranus   orb .30

Zwarte Maan driehoek Uranus .34

De positie van Cheiron valt ook opnieuw op:

transit Cheiron inconjunct radix Cheiron .27

Commentaar: juist in de radix van ‘het moment’  zien we exacte aspecten tussen 
de planeten die verwacht werden. In de synastrie met de speler veel minder, 
waarbij aangetekend dat we van de radix van de persoon in kwestie geen stand 
van de Maan en hoekpunten hebben. Het valt op dat ook Zwarte Maan en Chei-
ron sterk meedoen. Hoe te interpreteren? 

Ik raadpleegde het boek van Robert Hand ‘Planeten in Transit’ en verkeerde abu-
sievelijk in de veronderstelling dat transit Zon conjunct radix Pluto van de speler 
stond. Het is transit Ascendant die niet in het boek beschreven wordt. De eerste 
zin bij transit Zon luidt ‘over het algemeen is er sprake van innerlijke ervaringen 
die u niet veroorloven aan de kant te blijven staan’. Dit is feitelijk letterlijk wat 
de speler beschrijft. Mogelijk duidt transit Ascendant iets vergelijkbaars aan. 
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Reacties

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

Reactie van Tine Sipsma waar we als redactie erg blij mee zijn en 
waarvan we hopen dat het navolging ondervindt.

Zij schrijft n.a.v. het stukje ‘Exceptioneel talent’ in de vorige Nieuwsbrief 
over Sarah Neutkens die vertelde ‘In mijn hoofd kan ik een stuk van
A tot Z horen, alle verschillende partijen, tot een complete symfonie aan 
toe.. .’De noten die ik hoor, probeer ik vervolgens zo snel mogelijk op te 
schrijven. Die ‘radio’ in mijn hoofd staat  constant aan, maar begin febru-
ari hoorde ik plotseling niets meer. ...  Twee maanden lang heb ik geen 
nieuwe noot kunnen verzinnen...’ 

Geachte redactie,

Ten eerste wil ik vermelden, dat ik het een leuk onderwerp vind en 
interessant vond om het te lezen. Ik heb begrepen dat aanvullende 
informatie op prijs wordt gesteld. Dus wil ik hier graag gebruik van 
maken.

Aangezien de hypothese luidde: 'Een aspectenpatroon, die de 
eigenschappen op het gebied van muziek moet aangeven.' werd ik 
getriggerd om de horoscoop eens vanuit de rol van Neptunus te bekijken.

Wat mij hierbij opvalt is, dat Neptunus inderdaad een bijzondere plek 
inneemt en bijzondere aspecten maakt. Zo staat Neptunus in de laatste 
graad van het aardeteken Steenbok en maakt hierdoor ook, zoals al reeds 
vermeld, aspecten buiten teken o.a. inconjuncten met Venus, Knoop, 
Mercurius in Maagd en een vierkant met Saturnus in Stier.

Het bijzondere hiervan is, is dat het allemaal in hetzelfde element 
namelijk Aarde  plaatsvindt, waardoor het vierkant en de inconjuncten, die
normaal altijd van element verschillen, makkelijker kunnen doorstromen.

Bovendien maakt Neptunus ook nog binnen 1 graad een anderhalfvierkant
met de Zon, ook in Aarde. Anderhalfvierkanten willen zich m.i. altijd 
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manifesteren, ik zie ze ook vaak terug bij gebeurtenissen en zodoende 
kunnen ze ook een belangrijke rol spelen bij het corrigeren van een 
geboortehoroscoop. Helaas worden ze niet altijd meegenomen. 

Wat de 'radiostilte' betreft:  Bij iets wat ca 2 maanden duurt denk ik vaak 
aan de Secundaire Maan, die 1 graad per maand opschuift, maar bij 
gebrek aan een geboortetijd kan die helaas niet gebruikt worden.

Dan nog even dit: Onder de tekening staat een foutieve geboortedatum 
vermeld namelijk 28 februari 1998, maar dat zal inmiddels wel bekend 
zijn, denk ik.

Met vriendelijke groet,

Tine Sipsma

Donaties voor onderzoek

De vereniging stelt jaarlijks maximaal aan twee personen 100 euro beschikbaar als 
een donatie c.q. blijk van waardering voor hun goede werk in het kader van astrolo-
gisch onderzoek.

Het bestuur ontvangt heel graag suggesties over wie daarvoor in aanmerking 
zou(den) kunnen komen'.
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Uit de Astrological Journal van 
mei/juni 2021

Frank Vernooij

Patrick Watson Jupiter-Pluto 
conjuncties

Dit is een interessant 
onderzoeksartikel waarin de 
schrijver Jupiter-Pluto 
samenstanden en opposities van
de laatste 400 jaar analyseert. 
Hij neemt Jupiter primair in de 
betekenis van 
‘horizonverwijding’ en Pluto als 
‘de planeet van de extremen’, 
Alan White (‘the late great 
astrologer’) citerend in ‘Pluto 
makes small things great and 
big things small’, hetgeen hem 
brengt bij telescopen en 
microscopen.

Startend bij Kepler 
(geboortehoroscoop en drie 
momenten van publicaties en de
ontwikkeling van een eigen 
telescoop: 1571-72, 1596 1608, 
1620-21 en 1632-33) gaat hij 

langs de uitvinding van de microscoop ( de Nederlanders vader en zoon Janssen 
1589-90), de geboorte van de ‘vader van de microbiologie Antonie van 
Leeuwenhoek en het eerste moment dat hij microscopisch leven observeerde 
(1632-33 en 1657), de popularisering van de microscoop door Robert Hooke 
(1663), de formulering van de celtheorie (Matthias Schleiden en Th. Schwann 
1838-39), de ontdekking van de elektronenmicroscoop 1930-31, de Big bang 
theorie van G. Lemaitre (zijn geboorte (incl. Neptunus), publicaties en voorstel 
tot een theorie 1894, 1925 en 1930-31), de maanlanding, incl. Uranus (1968-
69 ), het begin van de constructie van de Hubble telescoop, diens eerste beelden
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(1981, 1994-95), de ontdekking en exploratie van Pluto (de opening van het 
Lowell observatorium waarmee Pluto ontdekt zal worden, de geboorte van de 
ontdekker van Pluto, de geboorte van de naamgeefster van Pluto, de ontdekking 
van Pluto en het ruimtevoertuig New Horizons, op het moment dat die van 
Jupiter een ‘zwaartekrachtduwtje kreeg richting Pluto (1894, 1906, 1918, 1930-
31 en 2007).

Hij wijdt 19 oktober 2019 (!) op zijn website ook nog wat gedachten over de te 
komen conjunctie van 2020 waarbij hij meeneemt dat Saturnus in eigen teken 
Steenbok daarin meedoet, die ‘suggests an element of contractions, limits or 
boundaries. Hij filosofeert wat over de ontdekking van absolute grenzen op 
kosmisch gebied of de exploratie ervan en ook ‘maybe this is when space travel 
meets capitalism and becomes corporised ...a sort of beginning of space tourism’
– misschien iets wat er op de tijd van zijn schrijven een beetje aan zat te komen.
En hij verwacht dat degene die op dit gebied een grote ontdekking gaat doen net
geboren is…

Een in memoriam van Richard Llewelynn

Oscar Hofman’column ‘Fixed stars’. Hij gaat, niet voor het eerst, in op de z.g.
‘Age of Aquarius’ die hij categorisch van de hand wijst. ‘...at this moment the 
Vernal Equinox Point is in the second part of Pisces’ en ‘if we take as our point of 
departure the stars traditionally painting the imgages of the constellations in the 
sky the Age of Pisces lasts 2952 years and (for instance) four times longer than 
the age of Cancer: 720 years.

Roy Gillett in ‘Keeping our astrology honest’ gaat in op de ethische aspecten
van astrologiebeoefening. Hoe meer kennis, hoe gevaarlijker het ego van een 
astroloog wordt als het gekleurd wordt door ‘pride, self-obsession and 
possesiveness’. Astrologie is de studie van relaties , stelt hij, en die dien je niet 
te benaderen met een claim van superioriteit van jouw kennis of systeem. ‘The 
wine of public recognition can intoxicate the ego of the astrologer and blur the 
crucial line between interpretation and personal opinion’ en ‘crude prejudice is 
dressed up to appear celestial authority and becomes a lethal threat to judgment
of the astrological followers’. De astroloog dient een bescheiden intermediair te 
zijn, ongeacht zijn / haar bekwaamheid. In 2002 schreef hij een stuk onder de 
titel ‘Egocentricity-the Ennemy of Astrological Understanding’

Astrologie is geen geloofssysteem, het is een studie van de relatie tussen de 
wetten van het universum en leven op Aarde. ‘There will be many outcomes from
a set group of astro-cycles, but they will be within a predictable range of 
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possibillities...Do not confuse an ability to project a possible range with 
prediction of an event...Certainty (be it good or bad) is the desperate desire of 
the insecure. Possibility is the way of the wise...astrologers develop this 
knowledge  so that they can help others understand their situations and make 
better life decisions’.

Commentaar: Zijn mooie uitgangspunten (en formuleringen) lijken me met 
name betrekking te hebben op astrologische consultatie maar in veel mindere 
mate op het gebied van astrologisch onderzoek. In dat domein heeft een 
voorspelling een andere functie en ook een andere betekenis.

Joyce Westwood ‘The ‘divine science’ of astrology

Haar stelling en filosofie: ‘Astrology is an exact science...we do not have the 
power to change an outcome by insightful astrological or any therapeutical 
work...so what is the purpose of astrology? Its most important role is to 
demonstrate that nothing happens by chance; everything happens with absolute 
precision and order. Astrology helps us to understand that there is a creative 
force far greater than our finite knowledge...destiny or karma is what activates 
our lives. If a person is meant to be helped, they will be, but astrologers or 
therapists must not deceive themselves into thinking that they have provided a 
cure or changed the outcome. No one can escape their karma, yet our minds 
create the illusion of living as if we had freewill which is just as well because if 
we knew what was coming, this life would be pointless’. 

Het kan interessant zijn de uitspraken van Gillett en Westwood met elkaar in 
dialoog te zien. 

Hoofdredacteur van de A.J. Victor Olliver zegt hierover ‘Roy Gillett’s perspective 
(de astroloog dient zeer terughoudend te zijn/haar interpretaties, laat staan in 
adviezen en de client moet vrij zijn te beslissen wat hij/zij doet)  is hard to 
reconcile with Joyce Westwood’s whose opinion casts us all locked in our fate’. 
Maar sluiten de standpunten elkaar zo uit? 

Ann Whitaker in haar column lijkt hier bijna toevallig op aan te sluiten . Ze gaat
in op de complexiteit van de biologie, het leven en de astrologie onder de titel 
‘Hoe het vraagstuk van de tweelingen astrologie en wetenschap 
verenigt’. Na de vaststelling dat er in Noord-Amerika de laatste tijd een 
toename van 71 % is in de geboorte van tweelingen samenhangend met IVF en 
uitstel van kinderen krijgen, beschrijft ze dat ze op een boek stuit over 
epigenetica met op de achterzijde: ‘the realization that an individual genetic code
can result in multiple different outcomes is at the heart of epigenetics’. Het boek:
Nessa Carey’s ‘The epigenetics revolution’ uit 2011. Een van de hoofdstukken 
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getiteld ‘Waarom zijn identieke tweelingen in feite niet identiek’. ‘Er is sprake van
een ongelooflijk complex web van verschillende invloeden, gedragen door 
subtiele chemische boodschappers die ons DNA veranderen en epigenetisch 
aanzienlijke variaties in ons levensscript voortbrengen’. ‘Hoe kun je verklaren’ 
zegt Whitaker’dat de een geslagen maar versterkt uit een serie Pluto transits 
tevoorschijn komt en de ander met een vergelijkbare leeftijd en een behoorlijk 
vergelijkbare horoscoop geslagen en verslagen eindigt. Ook epigenetica heeft 
geen volledige verklaring’. 

De schrijfster refereert hierbij ook aan de eigenschappen van quantumfysica 
verschijnselen.

Commentaar: En dat is misschien niet zo gek. Mogelijk zijn we geleidelijk een
paradigmaverschuiving aan het meemaken. Het huidige paradigma valt dan te 
beschrijven als een mechanisch gekleurd maatschappelijk en wetenschappelijk 
wereldbeeld, gebaseerd simpel gezegd op interacties tussen vaste objecten en 
grootheden en onderhevig aan duidelijke wetmatigheden, waarbij analyse van de 
delen, tot de kleinste toe, de relevante informatie over het geheel oplevert. Het 
nieuwe paradigma schets een beeld van de werkelijkheid die gekenmerkt wordt door 
netwerken / systemen, met een gelaagdheid van netwerken binnen grotere 
netwerken, waarbij de eigenschappen van het geheel juist niet verklaard kunnen 
worden uit de analyse van de delen maar door het patroon van het geheel en de 
relaties tussen de delen. Ook zijn de wetmatigheden op verschillende lagen anders, 
waarbij uiteindelijk, behalve voor het meest mechanisch bepaalde gedeelte van ons 
bestaan, waarschijnlijkheden maar geen absolute uitkomsten bestaan. Voor de 
astrologie zijn dit zeer relevante concepten. Voor geïnteresseerden: het boek van 
Capra en Luisi ‘The Systems View of Life’ tracht deze (mogelijke) overgang 
uitputtend te beschrijven.

Ryjuji Kagami ‘Western astrology in Japan’

‘There are fortunetellers, and Eastern divination remains dominant. However, 
Western astrology is today very widely known in Japan...a horoscope page will be
found at the back of most women’s magazines’. De historie: In eerste instantie 
kwam de astrologie vanuit Babylonie, het Hellenisme, India en China als een 
vorm van esoterische astrologie, in het voetspoor van de verbreiding van het 
boeddhisme,  van India via China naar Japan. In de 8e eeuw ging Japan een 
nieuw tijdperk in, de Heian periode,  en er werd gezocht naar nieuwe kennis, 
m.n. in China. Daarna verdween astrologie ook weer grotendeels uit de picture 
en Japan sloot zich een tijd af van de buitenwereld. Tot in 1868 met het Meiji 
bestuur weer een nieuwe periode aanbrak waarin ze in één schokkende klap in 
de ‘modernisatie’ terecht kwamen met de overweldigende technologische en 
economische expertise die in het Westen ontstaan was. Ze hebben zich tot de 
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tweede wereldoorlog sterk gericht op het importeren en absorberen van 
Westerse cultuur, m.n. vanuit Engeland en Duitsland. In Europa was er in die tijd 
een opleving van occulte kennis. Ook deze kennis werd ‘meegenomen’ naar 
Japan. Kumamoto, wiskundige en astronoom, was hierin zeer belangrijk. Hij 
introduceerde Alan Leo in Japan en overigens ook de antroposofie. In de Tweede 
Wereldoorlog was het Westen de vijand en werd alles dat geassocieerd was met 
het Westen verboden. Daarna werd de blik opnieuw op het Westen gericht en 
Westers astrologie werd in de jaren ‘60 zeer populair met een daar zeer goed 
verkocht boek (1 miljoen exemplaren) over de relatie van het Zonneteken en 
karakter , liefdesleven en werk, twee jaar voor Linda Goodman haar boek 
‘Sunsigns’ hierover tot een wereldwijd succes kon maken. Een populair  lifestyle 
magazine ‘My Birthday’ met 30 pagina’s astrologietekst, gemengd met verwante 
zaken als divinatie, had op een bepaald moment een oplage van 400.000 stuks, 
meest jonge vrouwen en meisjes lazen het, maar had wel degelijk ook 
astrologische kwaliteit. De schrijver van dit artikel ontleende er zijn eerste 
inspiratie aan en astrologie sloeg ook breder aan. Een hoofdrol hierbij was er 
voor de multigetalenteerde Hideo Itokawa, vooraanstaand wetenschapper, 
raketdeskundige, begenadigd cellospeler en balletdanser én astroloog met 
belangrijke publicaties. Er is werk uit het Engels vertaald maar de taalbarriere is 
groot: betrekkelijk weinig Japanners spreken Engels. De belangstelling voor 
astrologie groeit gestaag. Het gebruik van de techniek van ‘Planetary Periods’, 
betreffende de correspondentie tussen planeten en zeven levensfasen, met 
specifieke ‘lokale’ uitwerkingen,  zou je typisch Japans kunnen noemen. Reden 
voor deze populariteit zou kunnen zijn dat levensfase en leeftijd voor Japanners 
in het algemeen meer gekoppeld is aan identiteit dan in het Westen, en zeker in 
vergelijking met Amerika.  

Uit de boekbesprekingen: 

Martin Gansten ‘Annual Predictive Techniques of the Greek, Arabic and 
Indian Astrologers’ 

Een boek dat zowel uitgebreid ingaat op de vroege geschiedenis van de 
astrologie, de auteur is ook historicus, en op een aantal oude technieken. Een 
citaat: ‘secondary progressions  only assumed their pre-eminence in modern 
astrology because Alan Leo couldn’t master primary directions’. Deze auteur 
schreef een eerder boek over ‘primary directions’.

David Bryant Perkins ‘Hitlers’Astrologer’  Een intrigerende historische
beschrijving van hoe astrologie merendeels propagandistisch werd gebruikt door
de Nazi’s. Ook over de rol van Karl Kraft, een in die tijd befaamd astroloog, die op
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grond van Hitler’s horoscoop voorspeld had dat er een oorlog zou beginnen herfst
1939 en dat als er in 1941 geen vrede met Engeland bereikt werd het tij zich
tegen Duitsland zou gaan keren. Dat zou het ware verhaal zijn achter de
mysterieuze solomissie van Rudolf Hess, een hooggeplaatste nazi die naar
Engeland vloog in 1941 en daar de gevangenis niet meer uitkwam. 

AVN Themadag

Op zaterdag 18 september 2021 van 9:30 tot 16:15 uur In zalencentrum 
de Amershof, Snouckaertlaan 11 te Amersfoort  (kosten 40 euro).

 Programma:  lezingen  van 

• Dorien de Vries over de Planetenreturns 

• en van Adrie van de Ven over karma en de horoscoop

Aanmelding kan bij Servicepunt  bij Hans Jongerius: 

administratie@avn-astrologie.nl
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Waarschijnlijkheid en significantie

Jan Kampherbeek

Kwalitatief onderzoek pas je toe om verbanden te ontdekken en theorieën te 
vormen. Dit kan leiden tot een hypothese. Met kwantitatief onderzoek kun je 
proberen zo'n hypothese te valideren.

Voor veel onderzoekers is het uiteindelijke doel een bewijs voor astrologie te 
vinden. Die onderzoekers moet ik teleurstellen: astrologie kun je niet bewijzen 
en evenzo kun je het ook niet ontkrachten. Daar zijn twee belangrijke redenen 
voor. Astrologie is een verzamelnaam voor velerlei technieken. Als je één van die 
technieken bewijst, of ontkracht, zegt dat niets over de overige technieken. Als je
zou kunnen bewijzen dat symbolische directies wel, of juist niet, werken bij het 
bepalen van huwelijksdata zegt dat niets over tertiarie directies of profecties. 

De tweede reden dat we - strikt genomen - niet tot bewijsvoering kunnen komen
is de beperking van de mogelijkheden van de statistiek. We kunnen aangeven 
hoe waarschijnlijk het is dat een hypothese wel of niet waar is, maar die 
waarschijnlijkheid is alleen 100% als de hypothese zeer beperkt is. Dat geldt 
meestal ook voor de nul-hypothese. 

Waarschijnlijkheid 

Alleen voor specifieke hypotheses met een eenduidige uitspraak kun je bewijzen 
dat de hypothese, of juist de nul-hypothese, klopt. Het bijna klassieke voorbeeld:
de hypothese 'alle zwanen zijn wit'. Je kunt in dit geval de nul-hypothese 
bewijzen door het waarnemen van één zwarte zwaan. De hypothese dat alle 
zwanen wit zijn kun je per definitie nooit bewijzen. Een astrologisch voorbeeld: 
de hypothese 'iedereen met een vierkant tussen Saturnus en ascendant met een 
orb van maximaal 4 graden is kleiner dan 1.70 meter' is eenvoudig te 
weerleggen: je hoeft slechts één uitzondering te vinden.

Maar dergelijke absolute hypotheses zijn niet zo realistisch; het is 
waarschijnlijker dat je stelt dat mensen met een vierkant tussen Saturnus en de 
ascendant korter zijn dan gemiddeld. In dat geval kun je alleen een 
waarschijnlijkheid berekenen.    
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Een waarschijnlijkheid, of probabiliteit, is de kans dat een hypothese klopt. Als 
de kans 1 op een miljoen is, of 99,9999 % is het wel heel erg waarschijnlijk dat 
de hypothese klopt. Maar de 100% bereik je nooit. Nu is dit voorbeeld ietwat 
abstract; bij zo'n hoge waarschijnlijkheid kun je met een gerust hart aannemen 
dat de hypothese klopt. Natuurlijk wel met als voorwaarde dat het onderzoek 
goed is uitgevoerd.

Het probleem doet zich vooral voor bij lagere waarschijnlijkheids-waarden. In de 
statistiek druk je de waarschijnlijkheid uit met de variabele p (van probabiliteit). 
Die variabele geeft de waarschijnlijkheid aan dat de uitkomst van een onderzoek 
op toeval berust. De waarde voor p is vrij eenvoudig te berekenen, later in deze 
reeks artikelen kom ik erop terug.

Als p gelijk is aan 0.3 is de kans dat het resultaat toevallig is 30%, de kans dat 
de hypothese klopt is 70%. 

Het is gebruikelijk een
grenswaarde van p = 0.05 aan
te houden. Een resultaat heet
'significant' als p <= 0.5. Een
kans van 1 op de 20 dus. Deze
waarde is arbitrair maar werd
lange tijd als vuistregel
aangehouden. Deze benadering
is inmiddels onder statistici
zeer omstreden. Daarover
straks meer.

Het is goed ons een
voorstelling te maken van het
begrip waarschijnlijkheid. Als ik
een onderzoek verricht en ik
vind een verband met een p-waarde van 0.01 heet dat significant. De 
waarschijnlijkheid is 1 op 100. Wat zegt dat? Het betekent dat ik, gemiddeld, 100
keer een vergelijkbaar onderzoek moet doen om deze waarde te krijgen. Dat 
brengt een groot risico met zich mee. Als ik 100 keer een hypothese test is de 
kans zeer groot dat ik een keer een mooie significantie vind, ook als er in 
werkelijkheid geen enkel effect is.

De valkuil hiervoor is des te groter nu je onderzoeken via computers zeer snel uit
kunt voeren. Denk aan het volgende scenario: ik onderzoek de horoscopen van 
100 politici. Alle standen komen in een database en ik kijk naar de standen in de 
tekens (10 planeten x 12 tekens: 120 mogelijke hypotheses), in huizen (ook 
120), aspecten (alleen majeur = 5 aspecten met 10 planeten + MC + Asc: 60 
hypotheses). Laten we de halfsommen, declinaties, harmonics, retrogradaties, 
verhoging en val etc. maar even zitten: we testen al 300 aspirant hypotheses. 
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Als je dan vindt dat de Zon vaak in Kreeft staat, de Maan in het twaalfde huis en 
er vaak een aspect is tussen Mercurius en Saturnus, alles met een kans van 1 op
100 vind je precies wat je enkel op basis van toeval zou vinden. Maar je kunt de 
resultaten presenteren als statistisch significant.

Als je uitgaat van een significantie van 0.05 neemt het aantal oneigenlijke 
resultaten uiteraard nog enorm toe.

Dit is de reden dat je vooraf een hypothese moet opstellen die eenduidig is. En 
die hypothese moet je voorafgaand aan het uitvoeren van je onderzoek 
publiceren. Anders kun je gemakkelijk enkele honderden hypotheses opstellen en
alleen de enkele die je bevestigt krijgt publiceren. Cherry-picking heet dat maar 
eigenlijk is het wetenschappelijke fraude. Het komt veel voor, zowel in astrologie 
als in andere kennisgebieden.

Significantie en effect grootte

Het zal duidelijk zijn dat significantie een waarde is met een beperkte betekenis. 

Belangrijk te weten is dat je bij een kleine populatie (grootte van de onderzochte
groep) een flinke afwijking van de verwachte waarden voor de nul-hypothese 
moet krijgen om tot een significant resultaat te komen. Bij een grote populatie 
zal de nodige afwijking kleiner worden. De mate waarin het toeval een rol speelt 
wordt kleiner als je populatie groter wordt. 

Wat je ziet is dat je bij een minimale afwijking een zeer hoge significantie kunt 
krijgen als de populatie groot genoeg is.

Zo zijn de resultaten van Michel en Françoise Gauquelin zeer significant maar het
gaat om afwijkingen van slechts enkele procenten. Die afwijkingen zijn 
nauwelijks relevant: ze hebben een geringe effect-grootte (effect-size). De 
statistische significantie is groot maar de praktische betekenis is klein: een 
praktiserend astroloog zal in de duiding geen profijt van deze informatie hebben. 
Je hebt dan wel een waarschijnlijk verband aangetoond maar het effect heirvan 
is minimaal.

Een uitstekende beschrijving over de relatie significantie en effect grootte vind je
in  Aron et al., Statistics for Psychology [1].

Significantie ligt onder vuur

Steeds meer statistici komen tot de conclusie dat het gebruik van significantie 
grote nadelen heeft. The American Statistical Association (ASA) sprak zich daar 
openlijk over uit en kwam tot de volgende stellingen [2] en [3]:
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1. P-values can indicate how incompatible the data are with a specified 
statistical model.

2. P-values do not measure the probability that the studied hypothesis is 
true, or the probability that the data were produced by random chance 
alone.

3. Scientific conclusions and business or policy decisions should not be based 
only on whether a p-value passes a specific threshold.

4. Proper inference requires full reporting and transparency.

5. A p-value, or statistical significance, does not measure the size of an effect
or the importance of a result.

6. By itself, a p-value does not provide a good measure of evidence regarding
a model or hypothesis. 

Deze kritiek is belangrijk en ik kom er in de volgende Nieuwsbrief uitgebreid op 
terug. Daarbij zal ik ook kijken naar alternatieven zoals die worden geopperd 
door deze critici.

In het daaropvolgende artikel zal ik de berekening van significantie beschrijven.

     

Literatuur

1. Aron, Arthur, Elliot J. Coups, Elaine N. Aron - Statistics for Psychology 
(Sixth edition), Pearson Education, 2013. Zie vooral hoofdstuk 6.

2. American Statistical Association releases statement on statistical significance 
and P-values. 2016.  https://www.amstat.org/asa/files/pdfs/P-
ValueStatement.pdf

3. Wasserstein, Ronald L., Nicola A. Lazar. The ASA's Statement on p-
Values: Context, Process, and Purpose. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00031305.2016.1154108

4. Afbeelding dobbelstenen: Willi Heidelbach (WikePedia)

17 van 22



Drie jezuieten

Albert Bredenhoff

Op dinsdag 10 augustus zond de
Frans-Duitse zender Arte een bijna
twee uur durende documentaire uit
“Die Jesuieten und die chinesische
Astronomie”.  Het behelsde de
geschiedenis van drie jezuieten die
astronomisch onderlegd waren en de
taak op zich namen om zowel de
chinezen tot het christendom te
bekeren als wel de westerse
astronomie in China te introduceren.
Dit speelde zich af in de 16de en 17de

eeuw toen een reis naar China een 
vervaarlijke onderneming was en de 
paters jezuieten er van uit mochten 
gaan dat ze niet meer terug zouden 
keren. De documentaire uit 2017  
belicht de drie belangrijkste 
astronomen, die van grote invloed zijn
geweest in het China van die tijd, 
waarin de keizer almachtig was en 
Peking een verboden stad. Maar waar 
ook de tijdrekening  en de 
kalenderberekening een belangrijke 
rol speelde. En de astronomische 
kennis om bijvoorbeeld 
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zonsverduistering te kunnen voorspellen was voor het gezag van de keizer
essentieel. De hof-astronoom hing de doodstraf boven het hoofd indien hij
verkeerde berekeningen gemaakt had.  

De eerste pater jezuiet was de Italiaan Matteo Ricci (*06-10-1552 en 
+11-05-1610); de tweede was de Duitser Johann Adam Schall von Bell 
(*01-05-1591 en + 15-08-1666) en de derde de Belg Ferdinand Verbiest 
(*09-10-1623 en +28-01-1688). Het zijn hachelijke avonturen die deze 
drie in China beleven, waarbij hun kennis van de westerse astronomie, – 
de Copernicaanse revolutie was hier in volle gang –  kon bijdragen aan 
nauwkeurige berekeningen en aldus respect verwierven bij het Chinese 
gezag, en dus bij de keizer, en ze zodoende toegang kregen tot de 
verboden stad Peking. De documentaire doet dit uitgebreid uit de doeken 
in prachtig nagespeelde ensceneringen
waarbij men zich als kijker welhaast ter
plekke waant. De rol van de jezuieten
met hun astronomie en wiskundekennis
kan niet hoog genoeg geschat worden;
het bekeren van de chinezen tot het
christendom leek daarbij slechts bijzaak. 
Alle drie zijn gestorven en begraven in
China. Over de levens van twee van hen
bestaat documentatie in het Nederlands;
over Schall von Bell dient men
hoofdzakelijk Duitse bronnen te
raadplegen.  In 1987 verscheen de
Nederlandse vertaling van Jonathan
Spence's biografie over Ricci: “Het
geheugenpaleis van Matteo Ricci: de
missie van een jezuiet in China, 1552-
1610”. En over de Belg Verbiest heeft
R.A.Blondeau de biografie “Manderijn en
astronoom” gepubliceerd in 1970. De rol van de jezuieten als westerse 
astronomen in China is minder bekend en krijgt door deze documentaire 
volop de plaats die ze verdient.

Afbeeldingen: WikiPedia.
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Gratis downloaden:  Thomas Ring – 
Astrologische Menschenkunde

Thomas Ring (1892-1983) was een 
baanbrekend astroloog. Hij plaatste 
de astrologie in een filosofisch kader 
waarbij hij de beperkingen van de 
duiding (Aussagegrenze) benadrukte, 
wees op het denken in kernbetekenis-
sen (Einzeldastellungen) en het ver-
schil benadrukte tussen kosmische, 
genetische en omgevings factoren. Hij
schreef meer dan 15 boeken.

Buiten Duitsland is zijn werk vrijwel 
onbekend. Er zijn alleen vertalingen in
het Deens en, van de hand van Wil-
lem Venerius, in het Nederlands (De 
kosmos in ons en Mein/Mijn Alpha-
bet). Zijn belangrijkste werk, de vier-
delige Astrologische Menschenkunde, 
is onvertaald.

Deze reeks bevat de volgende titels:

1. Kräfte und Kräftebeziehungen

2. Ausdruck und Richtung der Kräfte

3. Kombinationslehre

4. Das lebende Modell

De site astro.com wijdde een speciale pagina aan Thomas Ring. Dankzij 
toestemming van uitgever Hermann Bauer kun je hier alle 4 delen down-
loaden.

Downloaden via: https://www.astro.com/h/ring_e.htm De titels zijn in het Engels weer-
gegeven: Astrological Anthropology. Het betreft echter de Duitse versie.
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Nadere informatie over het sym-
posium: 50 jaar NVWOA
De NVWOA is opgericht in Amersfoort op 3 juni 1971 om 21:18 uur.

De sprekers op het symposium:

• Albert Bredenhoff over 50 jaar NVWOA.

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

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

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

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

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

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

Aanmelding bij het secretariaat bestuur@nvwoa.nl

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

NL31INGB 0004312858 

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

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

Voorzitter:

Frank Vernooij e-mail: bestuur@nvwoa.nl

Secretariaat:

Vivian Muller e-mail: bestuur@nvwoa.nl

Redactie en vormgeving Nieuwsbrief

Jan Kampherbeek

Frank Vernooij

e-mail: redactie@nvwoa.nl

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

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

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