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Drie recente uitzonderlijke zaken
Frank Vernooij

Dit is een onderzoekje naar drie willekeurig gekozen zaken die in de afgelopen 
maand mijn aandacht trokken.

Bij uitzonderlijke zaken, zoals bijzondere gebeurtenissen, verwacht ik in principe 
dat er ondubbelzinnige correspondenties te vinden zijn. Bij de onderstaande be-
schrijvingen missen we weliswaar een aantal relevante gegevens, maar we heb-
ben ook een aantal gegevens wel. 

Verschillenden onder ons zijn de laatste tijd meer geïntrigeerd geraakt door de 
mogelijke betekenis van de Zwarte Maan, Node en Cheiron bij belangwekkende 
gebeurtenissen. Zie bijvoorbeeld de onderzoeken naar suïcide (Zwarte Maan) en 
verlieservaringen (Cheiron) van Vivian Muller en opmerkingen van Fokkelien von 
Meyenfeldt en Frank Vernooij aangaande de Node. We kijken of daar aanwijzin-
gen voor te vinden zijn.

We beginnen met de meest ingrijpende situatie.

1. Voor zichzelf uitkomen - Jake Daniels  geb 8 januari 2005 te Bispham 
U.K., getalenteerd jeugdvoetballer spelend voor Blackpool in Engeland , maakt in
een tv interview op 16 mei j.l. wereldkundig dat hij homo is,  – uitermate uitzon-
derlijk. ‘Iedereen’ wacht al jaren dat er mannelijke voetballers uitkomen voor 
hun homoseksualiteit maar niemand durft.

Citaat: ‘Daniels is de eerste profvoetballer op Engelse 
bodem sinds 1990 die zich openlijk durft uit te spreken
over zijn homoseksualiteit. Het onderwerp ligt, nog 
zachtjes gezegd, gevoelig in het mannenvoetbal. Jus-
tin Fashanu, de speler die Daniels voorging, kreeg on-
eindig veel negativiteit over zich heen nadat hij publie-
kelijk uit de kast was gekomen. Zijn teamgenoten lie-
ten hem vallen en zelfs zijn broer keerde hem zijn rug 
toe. In 1998 pleegde Fashanu zelfmoord, na een leven
vol persoonlijke tragiek en vuige haat', schrijft Mossou 
in zijn column bij het Algemeen Dagblad. Daniels krijgt
heel veel lof maar kan zich ook opmaken voor een 
enorme golf van negativiteit vanaf de tribune en socia-
le media.
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Wat zien we in zijn radix, en de transits op 16 mei? Als hypothese verwachtte ik 
een sterke stand van drie factoren: Uranus ( doorbraak, bevrijding, vernieu-
wing), Pluto ( het verborgene, sexualiteit, emotioneel onder druk, onmacht, tot 
een gevoel van ‘zo kan het niet langer, – omzetting) en het leek me vooral ook 
een situatie waar de Node in ‘meedoet’. Ik beschreef in een vorige Nieuwsbrief 
dat een sterke aspectering op de node m.i. belangrijke richtinggevende momen-
ten in het leven weergeeft. Zo’n moment kan gepaard gaan met uiterlijke bijzon-
derheden maar werkt innerlijk uit: als een diepe indruk met een betekenis die je 
niet meer vergeet, al of niet gepaard gaande met een gebeurtenis of een daad 
van existentiële betekenis.
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In de radix zien we onder meer verbanden tussen de drie genoemde fac-
toren, zij het niet allemaal sterk: 

 Uranus quintiel Pluto orb 0.46 

 Uranus septiel Node orb 2.57

 Pluto driehoek Node orb 5.37

Kijken we naar transits dan zien we onder meer:

 transit Pluto vierkant Node orb 0.05    

 transit Node inconjunct Pluto orb 0.28 

 transit Uranus quintiel Uranus 0.46 

 transit Uranus driehoek Zon orb 2.51 met de aante-
kening dat dit aspect op 18 juli vol wordt en dan-
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nog twee keer zal terugkomen. Het komend jaar zal dus sterk in het teken
van dit aspect staan. 

Verder:                         

 Transit Maan vierkant Uranus orb 0.50  

 Transit Zwarte Maan driehoek Uranus orb 0.41

Moment van interview

Ik denk dat we kunnen concluderen dat de Node met Pluto een zeer sterke ver-
binding maakt en dat Uranus ook uitdrukkelijk naar voren komt in de synastrie 
tussen Daniels geboortestand en die van het moment ‘om zich aan de wereld te 
tonen’. Omdat we niet het exacte tijdstip hebben kunnen we niet zien of het tra-
siterende MC aspecten maken en van de radix-MC weten we helaas helemaal 
niets.

2.  Pech – Wilco Kelderman geb. 25 maart 1991 Amersfoort . In het Alge-
meen Dagblad schreef Thijs Zonneveld op 19 mei j.l. 
een column over de onafgebroken pech van een wiel-
renner die in de hoogste regionen meerijdt, Wilco Kel-
derman. onder de titel: ‘Probeer eens honderd keer 
achter elkaar níet zes te gooien met een dobbelsteen: 
dat lukt alleen Kelderman’ . Citaat ‘Gister zijn 135ste 
top 10-klassering in een World Tour-koers. Dat is on-
gelofelijk veel. Maar wat nog veel ongelofelijker is: hij 
won er niet één. Ter vergelijking: probeer eens hon-
derd keer achter elkaar níet zes te gooien met een 
dobbelsteen. Dat lukt alleen Wilco... Het is het verhaal 
van zijn loopbaan: hij is altijd goed, hij doet altijd mee
om de prijzen, maar écht meezitten doet het nooit. Ik 
weet niet wie of wat hij in een vorig leven heeft bele-
digd, maar het moet een god zijn geweest met heel 
lange tenen en een olifantengeheugen. En toch blijft 
Wilco het proberen. ..Of hij nu zijn nek heeft gebroken

of door een oud vrouwtje van de weg is gemaaid, of hij nu zijn spaken breekt op 
het slechtste moment denkbaar of wéér net naast de overwinning grijpt: de hoop
blijft levend’.

Veel succes en uitzonderlijk veel pech (tegenslag) tegelijk, waardoor nooit het ul-
tieme succes, en dan weer verder. Hoe ziet zijn radix eruit, ook al moeten we het
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stellen zonder zekerheid over de Maan en zonder een indicatie van Ascendant en 
MC.

Misschien niet verwonderlijk voor een astroloog toont de radix een rechttoe-
rechtaan oppositie Jupiter 3.36 Leeuw – Saturnus 4.40 Waterman, waar je als 
het ware de  (voortdurende!) gelijkaanwezige tegenstelling tussen succes en ook
tegenslag en geremd worden in succes  zo aan op zou kunnen hangen. De astro-
logische werkelijkheid moet complexer zijn. Deel daarvan lijkt bijvoorbeeld dat 
de Zon 4.18 Ram hier pal mee verbonden staat en waarschijnlijk in wat mindere 
mate ook de Maan (om 12 uur ‘s middags op 3.04 Leeuw).  En al deze factoren 
in vuur, kunnen aangeven dat de hoop onafgebroken levend blijft, ‘het vuur blijft
branden’ alle tegenslag ten spijt.

Maar mijn oog wordt ook getrokken door de aspecten van Mars want bij een top-
sporter moet dat, lijkt me, een factor van betekenis zijn. Hier zien we naast een  
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sextiel met Mercurius (niet slecht voor de stuurvaardigheid (?)) een Zwarte Maan
oppositie Mars (orb 0.59) en Node halfsextiel  Mars (orb 0.53). 

Hoe moet je de Zwarte Maan duiden? Een paar beschrijvingen: ‘Er vindt een wei-
gering plaats, bewust of onbewust, die maakt dat hier geen aanpassing plaats-
vindt en je hier een eigen weg gaat zoeken’. ‘Het grote verschil met de werking 
van andere planeten en astrologische punten is, dat je de Zwarte Maan nooit 
herkent. Ze overvalt je als het ware en neemt altijd een andere vorm aan, zodat 
je je er nooit op kan voorbereiden. Het typische van een Zwarte Maanstand is 
dat je pas heel moeizaam je lessen leert. Hij confronteert je met jezelf. De Zwar-
te Maan staat voor de schaduwkanten van je persoonlijkheid, dingen die je liever
ongezien laat en onuitgesproken’. Interessant om deze beschrijvingen op  deze 
situatie toe te passen. In zijn Mars’uitoefening (competitief wielrennen) overvalt 
hem steeds iets van buiten, alsof er een stok in zijn wiel gestoken wordt. Dat is 
wat we weten. Innerlijk : een niet willen winnen? Dat is wat we niet weten maar 
een intrigrerende gedachte. Trekt een mens zulk schijnbaar toevallig ongeluk aan
door … diepe innerlijke overtuigingen?

3. Het besluit - Serdar Gözübüyük, geboren 29 10 1985. Op 8 mei 2022 in 
Rotterdam, om 4 minuten over half 7,  in Rotterdam nam 
top voetbalscheidsrechter Serdar Gözübüyük, een beslissing
waar hij mogelijk nog lang aan herinnerd zal worden.

Hij besloot in de laatste minuut van de wedstrijd Feijenoord-
PSV een strafschop te geven, die er voor bijna iedereen, op-
zichtig, geen had moeten zijn. Ook de videoscheidsrechter 
die het had kunnen doen herroepen (VAR) greep merkwaar-
digerwijs niet in om het meest voor de hand liggende te 
doen: aan Gözübüyük te communiceren er nog eens naar te
gaan kijken. Op zich gebeurt zoiets wel eens vaker maar de 
context van deze gebeurtenis was bijzonder. PSV wist daar-
door de wedstrijd niet meer te winnen en verloor op dat 
moment elk reeël uitzicht op het landskampioenschap.        
Het leek me dus een uitzonderlijke situatie, ook al maken 
scheidsrechters wel vaker dingen mee. Ik was benieuwd wat

transitair te zien was. Wat we niet weten is hoe Gözübüyük dit innerlijk verwerk-
te, want dat zal ook veel uitmaken voor welke transitaire stand te verwachten 
zou zijn. Dat het bij hem aangekomen was leek duidelijk omdat hij daarna, heel 
ongebruikelijk, meer dan een uur in zijn kleedkamer bleef en weigerde om in ge-
sprek te gaan en uitleg te geven. Het leek ook dat hij in eerste instantie geen 
strafschop had willen geven, maar plots omdraaide in zijn oordeel, misschien 
o.i.v. van de massale beïnvloeding door de omgeving (thuisspelers-thuispubliek).
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Wat tonen de transits van de langzame planeten en de Node, Cheiron en de 
zwarte Maan. 

Gözübüyük heeft in de radix een zeer sterk vierkant Mars-Neptunus (orb 0.18) 
die anderhalfvierkanten maken met de Zwarte Maan met resp orb 0.26 en orb 
0.08 graad.De sterkste transits van de Zwarte Maan bij het penaltymoment zijn 
op radix Mars (vierkant 1.30) en radix Neptunus (oppositie 1.12). Dat ziet er 
nogal sprekend uit, maar hoe het geduid moet worden is een ander verhaal.

Het totaal van aspecten van transit Zwarte Maan en op de radix Zwarte Maan is 
14 waarvan 8 majeur, op een na allemaal met een orb van maximaal iets meer 
dan  2 graden is. Daarbij zijn er  wederzijdse aspecten met de Zon, Mars en Nep-
tunus en is er een halfvierkant tussen transit en radix Zwarte Maan. Maar ook 
zijn er nauwe aspecten transit – radixaspecten bij Mars, Uranus en Cheiron.
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We hebben nu met name gekeken naar de transitaire kant 
van de situatie. Mijn veronderstelling is dat ook de mundane
situatie, dus de horoscoop van het strafschopmoment op 
zich, iets zou moeten zeggen: de grond die transitair aan-
haakt op concrete aardse zaken. Dus ik verwacht in die 
mundane grondslag ook bepaalde betekenisvolle bijzonder-
heden.

Er vallen me twee dingen op: zowel Pluto (IC), Jupiter (6e huis) en de Zon (8e 
huis) staan conjunct met de cusp. Dus ze manifesteren zichzelf sterk op dat pre-
cieze moment. Daarnaast staat de Zwarte Maan in deze horoscoop halfsextiel  
(orb 2 graden) met Mercurius (weigering tot communiceren?) en vierkant Jupiter 
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(orb 3 graden) buiten teken (weigering een groter perspectief toe te laten in het 
vlak van het dienstbare werk?) Als dit klopt betekent dat minstens twee dingen: 
de kracht van Jupiter valt weg (of raakt vervormd) en wat overblijft zijn sterke 
onbewust, vanuit het verborgene, plutonisch gekleurde krachten. Én: aangezien 
het aspect Zwarte Maan-Mercurius niet onderhevig is aan het uur van de dag, 
zelf niet van de omringende dagen, want, saillant detail, Mercurius staat bijna 
stil, zou de werking van dit aspect ook in andere situaties gedurende een ruime 
periode in deze tijd op hebben moeten treden. Ik heb geen poging gedaan hier 
iets in na te zoeken.
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Dierenriem: ecliptica en zodiak
Jan Kampherbeek

In de eerste aflevering van deze reeks keken we al naar de ecliptica. Dat is de 
cirkel die ontstaat door de jaarlijkse draaiing (revolutie) van de aarde om de zon.
Naast de ecliptica kennen we de equator: de cirkel die ontstaat door de 

dagelijkse draaiing (rotatie) van de aarde 
om haar eigen as.

De ecliptica geeft de beweging van de aarde
om de zon weer maar ook de schijnbare 
beweging van de zon om de aarde. Het gaat
om hetzelfde cirkelvlak. Doordat de aarde 
en de zon beiden op dat vlak liggen zullen 
eclipsen alleen voorkomen als de maan ook 
op dat vlak ligt: vandaar de naam ecliptica.

De ecliptica is niet gelijk aan de zodiak. We 
kijken niet alleen naar de zon en de aarde 

maar ook naar de maan en de planeten. En die hemellichamen lopen niet in 
hetzelfde vlak als de ecliptica maar wijken daar iets van af: het actuele verschil is
de breedte van een planeet. Dat is maar enkele booggraden (behalve voor de ver

verwijderde kleinere hemellichamen) maar 
dat betekent wel dat de planeten zich 
bewegen in een band die zich uitstrekt 
boven en onder de ecliptica. Die band is de 
zodiak. De breedte van die band is ongeveer
14 graden, maar is niet nauwkeurig bepaald
[1].

De zodiak verdelen we in 12 tekens. Voor 
die verdeling zijn er drie varianten:

 de constellationele zodiak

 de siderische zodiak

 de tropische zodiak

Voor al deze varianten geldt dat de tekens 
in de band van de zodiak staan maar er zijn 
verschillen qua grootte van die tekens en 
qua positie.
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De constellationele zodiak

De constellationele zodiak is de oudste variant. Het gaat hier om de 
sterrenbeelden zoals je die ziet aan de hemel. Belangrijk is dat die tekens enorm 
verschillen qua grootte. 

We weten welke sterren in welk teken staan maar er zijn geen duidelijke grenzen
aan die tekens. Althans, geen grenzen die astrologisch zinvol zijn. De 
International Astronomical Union (IAU) heeft grenzen bepaald die handig zijn 
voor waarnemingen met de telescoop. Dat zijn vlakken met rechte hoeken die 
wel praktisch zijn voor waarnemingen maar niet proberen de vorm van de tekens
te volgen. Je ziet dat in onderstaande afbeelding.

In het verleden zijn er niet altijd twaalf tekens geweest. Met name Weegschaal 
werd ooit gezien als de scharen van de Schorpioen. In de begintijd van de 
astrologie (nog geen horoscopie) hechtte men weinig waarde aan de stand in een
teken. Wel keken astrologen naar de stand ten opzichte van individuele sterren 
en een relatief klein teken als de Pleijaden.

In de hedendaagse astrologie spelen constellaties nauwelijks een rol. Een 
uitzondering vormt de theorie dat Ophiuchus tot de dierenriem behoort, daarover
straks meer. 
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Op de afbeelding hierna zie je de constellaties. De ecliptica is geel en begrenst de
twee cirkels, daardoor zijn de constellaties als het ware door midden gesneden. 
Wat je goed kunt zien is dat de constellaties ongelijk van grootte zijn, let met 
name op het verschil tussen Cancer en Virgo. 

Siderisch

Ongeveer in de 5e eeuw BCE gingen de Babyloniërs over tot een zodiak van 12 
maal 30 graden [2]: een siderische zodiak. Deze zodiak werd zo verdeeld dat ze, 
zo goed en kwaad als mogelijk, met de constellaties overeenkwamen maar 
uiteraard bleven er grote verschillen. De reden voor deze aanpassing was 
waarschijnlijk dat het eenvoudiger rekenen was met 12 vlakken van 30 graden. 
Opvallend is wel dat de eerste geboortehoroscopen ook in de 5e eeuw BCE 
ontstonden.

De grootte van de tekens is in de siderische zodiak volstrekt duidelijk maar een 
belangrijke vraag is waar je de tekens plaatst. Wat is het beginpunt? Dit 
beginpunt duiden we meestal aan met de vedische term ayanamsha. Er zijn veel 
verschillende ayanamsha’s. We weten wel redelijk nauwkeurig welke ayanamsha 
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de Babyloniërs aanhielden. De historicus Peter Huber [3] deed onderzoek naar de
ayanamsha in Babylonische horoscopen en berekende daar het gemiddelde van. 
Deze ayanamsha wijkt slechts 1 boogminuut af van de ayanamsha die door Cyril 
Fagan – grondlegger van de westerse siderische astrologie - werd gepropageerd. 
De meest gebruikte ayanamsha, zeker in de hedendaagse vedische astrologie, is 
de ayanamsa volgens de officiële Indiase kalender en genoemd naar de 
astronoom Lahiri.

De siderische astrologie is zeer populair. Vooral vedische astrologen passen deze 
benadering vrijwel altijd toe, evenals een minderheid van de westerse 
astrologen.

Tropisch

Net als de siderische zodiak zien we in de tropische zodiak ook 12 tekens van elk 
30 graden. Maar in de tropische astrologie is er geen discussie over het 
beginpunt van de zodiak: dat is het lentepunt ofwel het snijpunt tussen equator 
en ecliptica. 

De tropische zodiak is vooral ingeburgerd geraakt doordat Claudius Ptolemaeus 
deze ondersteunde. Een belangrijke rol speelde daarbij de precessie van de 
equinox. We kijken daar in een volgende paragraaf naar. Het belangrijkste effect 
van die precessie is dat het lentepunt zich verplaatst ten opzichte van de 
constellaties en van de siderische tekens. Alleen ten opzichte van de tropische 
zodiak is dat lentepunt constant; het is immers de manier waarop we het begin 
van de tropische zodiak definiëren.

Doordat de tropische zodiak begint met het lentepunt is er automatisch een 
samenhang met de seizoenen.

Door de enorm grote latere invloed van Ptolemaeus gebruikten astrologen steeds
vaker de tropische zodiak.

Momenteel is de tropische zodiak veruit favoriet bij westerse astrologen.

Precessie en tijdperken

We noemden de precessie al. Dat is een effect dat ontstaat doordat de aarde een
tolbeweging uitvoert. De aarde draait om haar eigen as, net als een gewone tol. 
Als een tol niet exact rechtop staat ontstaat een regelmatige cirkelvormige 
beweging van de bewegingsas. Dat komt door een uitwendige kracht: voor een 
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tol is dat de zwaartekracht. We hebben al gezien dat de aarde scheef staat en 
hier zien we hetzelfde effect. De uitwendige kracht is hier de aantrekkingskracht 
van de zon. De aardas zelf beweegt dus en neemt daardoor de equator, en 
daarmee het snijpunt van equator en ecliptica (lentepunt), mee. Het effect is dat 
het lentepunt beweegt langs de constellaties en wel tegen de richting van de 
constellaties in. 

Dit effect verklaart waarom het verschil tussen siderische en tropische zodiak 
momenteel ongeveer 25 graden is. (Gemeten met de Ayanamsha volgens Fagan 
en Huber). 

Deze precessie leidde tot een bijzondere theorie: de grote tijdperken. Eén 
precessie omwenteling duurt 25772 jaren, dat is per teken 2147 jaren en 8 
maanden. Omstreeks 232 CE vielen siderische zodiak en tropische zodiak samen.
Daarna bewoog het lentepunt zich door het siderische teken Vissen en zal 
omstreeks 2380 in het siderische teken Waterman komen. 

Tegen het eind van de 19e eeuw ontstond de theorie van de grote tijdperken. Het
idee is dat de geschiedenis wordt gekleurd door de eigenschappen van het 
betreffende teken. Wat veel astrologen zich niet realiseren is dat deze theorie 
geheel berust op siderische tekens. Het gaat immers om het lentepunt dat zich 
door die siderische tekens verplaatst.

Over het begin van het Waterman tijdperk is met name in new age kringen veel 
gespeculeerd. Het zou snel aanstaande zijn of zelfs al zijn begonnen met de 
Franse revolutie. Puur kijkend naar de siderische tekens is de conclusie dat we 
nog enkele eeuwen geduld moeten hebben, als we al waarde willen hechten aan 
deze theorie.

13 tekens of meer?

In de zodiak bevinden zich veel meer dan 12 tekens, afhankelijk van de 
maximale breedte die je hanteert als grens voor de zodiak. Catherine Tennant 
beschrijft in The Lost Zodiac zelfs 22 tekens (onder meer Corvus en Hydra) [4]. 
Dat klopt maar dan gaat het om constellaties en dat is op zich geen probleem. 
De dierenriemtekens - tropisch of siderisch – zijn immers abstracties die we 
gebruiken om te duiden. Er is één teken dat niet alleen in de zodiak staat maar 
ook op de ecliptica: Ophiuchus of de Slangendrager. Als je naar de grenzen van 
de International Astronomical Union kijkt zie je dat het om een vrij groot deel 
van de ecliptica gaat. Kijk je naar de constellaties zoals Frederik de Wit die 
tekent, dan gaat het slechts om een fractie (zie eerdere figuren). Ophiuchus is al 
sinds mensenheugenis bekend en nooit als een zodiak teken gezien. Moeten we 
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nu 13 tekens gaan gebruiken? Het antwoord is ‘nee’. Alleen als je een astrologie 
op basis van constellaties wilt gebruiken kun je dit overwegen maar dan ben je 
er niet met Ophiuchus, zoals we lezen bij Tennant. Ophiuchus maakt geen deel 
uit van de abstracties die ten grondslag liggen aan de tropische en siderische 
zodiak en ik ben nog geen voorbeelden tegengekomen van een werkelijk 
toegepaste verdeling van de zodiak in 13 (of meer) tekens. Enkele argumenten 
tegen het gebruik van Ophiuchus publiceerde ik eerder in Symbolon [5].  

Noten

1. Mercurius heeft een maximale breedte van 7°01 , de andere planeten en de ʹ
Maan hebben altijd een kleinere breedte. Alleen Pluto kan een maximale breedte 
hebben van 17°14 . Voor een overzicht van de inclinaties (maximale breedtes), ʹ
zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_inclination. 

2. Abraham J. Sachs – Babylonian Horoscopes, in Journal of Cuneiform Studies, 
vol. 6, No. 2 (1952), p. 52.

3. Peter J. Huber – Ueber den Nullpunkt der babylonischen Ekliptik, in Centaurus,
vol. 5 (1956-1958), vanaf p. 192.

4. Catherine Tennant – The Lost Zodiac: 22 Ancient Star Signs. London, 1995.

5. Jan Kampherbeek, Ophiuchus de Slangendrager en de twaalf tekens van de 
dierenriem in Symbolon jg. 22, nr. 4, oktober 2012.
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Between demonstration and ima-
gination en het werk van John D.
North

Albert Bredenhoff

Toen John North afscheid nam als wetenschapper aan de universiteit van Groningen
omdat hij de leeftijd van 65 jaar had bereikt kreeg hij in 1999 een bundel opstellen 
aangeboden verzameld in een boek van ruim 400 bladzijden. 

De inhoud van “Between demonstration and imagination” (isbn 9004114688) weer-
spiegelt de talloze gebieden waarmee  North zich bezig heeft gehouden. Het werk is 
in drie secties verdeeld: deel 1: astrolabes, horoscopen en de tijdsverdeling; het 
tweede deel: middeleeuwse astronomie, cosmologie en natuurfilosofie en tenslotte 
het derde deel: vroeg moderne filosofie en wetenschap. 

Het boek is geredigeerd door de Nederlandse wetenschappers Lodi Nauta en Arjo 
Vanderjagt die er voor gezorgd hebben dat een keur van medewerkers hun bijdragen
hebben geleverd op de terreinen van hun expertise. En zonder dat John North ook 
maar een letter bijdraagt aan dit boek krijgt men een indruk van zijn veelomvattende 
kennis op al deze gebieden.  

North heeft vanaf 1977 tot 1999 aan de universiteit van Groningen gewerkt. Tijdens 
ons laatste symposium in Zwolle, waarbij ik in het kort de geschiedenis van 50 jaar 
NVWOA memoreerde, heb ik de omissie van onze vereniging betreurd dat wij John 
North nooit uitgenodigd hebben. Dat is gelukkig anders gelopen met zijn opvolger in 
Groningen te weten Kocku von Stuckrad.

Na North's vertrek naar Engeland is hij door blijven publiceren, tot zijn overlijden.

De diversiteit van onderwerpen bij John North reikt van het werk van Chaucer, via 
Stonehenge en astrologie tot een schilderij van Holbein.

John North werd geboren op 19 mei 1934 en overleed aan kanker op 31 oktober 
2008.
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Ingezonden: Ecliptiscoop

Van Frits Johann 
kregen wij een re-
actie, vergezeld 
van enkele foto’s, 
op de nieuwsbrief 
van mei. 

Hij schrijft: “Naar 
aanleiding van het 
artikel van Jan 
Kampherbeek wil ik
nog naar voren 
brengen, dat in de 
vorige eeuw/ '80 er
jaren een eclipti-
scoop op de
markt kwam, wat 
een driedimensio-

nele uiting is van het besprokene in
Jan's artikel. In de beginfase heb ik het ook zelf gekocht en lopen
plakken en knippen, maar het bedrijf Aries Astro-services heeft het nog
jaren lang (of gelijk van het begin
af) op de markt gebracht (dit be-
drijf is overigens ook inmiddels ter
ziele).”
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Verwachtingen n.a.v. eclipsstan-
den - Menno Noordervliet
Evaluatie van de afgelopen periode van december 2021 tot en met 
april 2022 door Frank Vernooij

1. Corona blijft een enorm probleem ( Neptunus nog steeds vierkant Eclips en Zwar-
te Maan en in een lastige Vissengraad). Na 30 april 2022  (volgende eclips) wordt het
rustiger. Neptunus staat dan in de 25e graad Vissen en in ieder geval niet meer 90 
graden op de Eclips.  Dat wil niet zeggen dat het overal in de wereld voorbij is. Maar 
ik denk dat men dan meer het gevoel heeft controle over het virus te kunnen krijgen, 
Wat nu tot mei niet het geval is.

Terugkijkend: corona is zeker nog een enorm probleem gebleken. In onze streken 
al even voor april onder controle gekomen. Het is inderdaad nog niet overal voorbij 
(USA- Nd Korea). Er is wel meer gevoel van controle maar er is niet de verwachting 
dat dit zo blijft in het najaar. Deze voorspelling (de verschoven positie van Neptunus) 
lijkt aan te geven dat het niet meer de crisis zal veroorzaken die we gehad hebben. 

2. Wat in het algemeen opvalt is dat China en Rusland in die periode de meest 
agressieve opstelling hebben. Australië doet zich ook gelden, misschien meer als be-
middelaar. 

China met een sterke Saturnus op MC en  Mars op Desc. zal de druk opvoeren om 
Taiwan te annexeren. Ze willen het probleem oplossen en grijpen elk middel aan om 
Taiwan zo ver te krijgen. Ze schuwen geen agressie meer. Grote kans op oorlog.

Amerika, Japan en Australië voeren druk op maar zijn onmachtig. Schakelen de VN 
in en bedenken allerlei sancties. De wereld wordt er niet gezelliger op.

Terugkijkend: Wat betreft Rusland klopt het, wat betreft China, afgezien van haar 
verbale steun aan Rusland, niet overduidelijk behalve in de omringende zeeën. Au-
stralië heeft expliciet afstand genomen van China (economisch), wat een stevige 
stap is geweest. 

3. Rusland stelt zich zeer oorlogszuchtig op naar Oekraïne (sterke Mars op MC) en 
daagt het westen uit om concessies te doen. Ze zullen er heel ver in gaan. Misschien
willen ze een bruggenhoofd naar de Krim forceren. Ze zullen denk ik niet een totale 
oorlog beginnen. Maar kijken hoever ze kunnen gaan zonder dat Amerika en Europa 
echt ingrijpen. Putin weet dat ze dat niet snel zullen doen. Het wordt een kat en muis 
spel. Tragisch voor de Oekraïne. 16 dec, 30 dec en begin februari zou een gevoelig 
moment kunnen zijn. Dit is trouwens het moeilijkste om dit goed te bepalen.

Putin heeft een sterk Mars aspect in zijn horoscoop. Hij heeft wel zin in een vechtpar-
tijtje.
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Terugkijkend: 24 februari is Rusland Oekraine binnengevallen. Een totale oorlog. 
Tragisch voor Oekraine en Putin zal toen zeker zin gehad hebben om deze strijd te 
gaan voeren.

4. Israël versterkt zijn positie in het Midden-Oosten.

Terugkijkend: dat is waar. De contacten met de arabische wereld zijn verder uitge-
breid, waardoor zijn positie aanmerkelijk minder kwetsbaar is geworden.

Verwachtingen n.a.v. eclipsstand 30 april tot 25 oktober

De komende tijd is er een enorme strijd tussen Amerika en Rusland met daar tussen-
in Europa. Het wordt een zeer angstige periode voor Europa. Het besef dringt door 
dat Europa in groot gevaar is. Europa zit met de gebakken peren. (Saturnus 90 as-
cendant en in een criminele graad). Een of andere aanval van Rusland op Europees 
grondgebied behoort tot de mogelijkheden( Mars op IC).

Het gaat vooral om egoïstisch prestige tussen belanghebbende partijen(11e graad 
Stier). Dat levert geen fraai beeld op voor het wereld publiek.

Rusland moet overleven en Amerika speelt de morele kaart. Rusland zet alles in om 
te overleven (overlevingsstrategie op ascendant) maar heeft niet de kracht en bron-

nen om te winnen.(Mars in een graad van onzekere beslissingen in 12e graad Vis-
sen).

Amerika met de Zwarte Maan op het Mc voelt zich de morele overwinnaar en zet ook
in op een communicatie strijd. Het woord als wapen. Ze gaan tevens ook voor diplo-
matie en steken daar heel veel energie in( Venus 0 Jupiter 0 Neptunus Heer 7). Dat 
kan succesvol zijn. Zeker ook als ze hun tanden laten zien wat ze steeds meer doen.
Maar dan moeten ze Putin niet teveel irriteren. Vereist veel van het diplomatieke ver-
mogen van US.

Peking stelt zich ook behoorlijk negatief op. Gooit olie op het vuur. Probeert vooral ei-
gen belangen veilig te stellen.
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Gratis downloaden. Leo Knegt – 
Astrologie: Wetenschappelijke 
techniek

Leo Knegt kwamen we in deze 
rubriek al eerder tegen. Hij fi-
gureerde in Twee occulte pro-
blemen door C. P. van Rossem 
(Nieuwsbrief april). Knegt was 
een technisch zeer goed onder-
legd astroloog en één van de 
grondleggers van het systeem 
van de WVA. In 1928 ver-
scheen van Knegt Astrologie: 
Wetenschappelijke techniek 
met als ondertitel Een studie-
werk voor meergevorderden. 

Knegt behandelt de astronomi-
sche achtergronden van de as-
trologie, de constructie van 
huizensystemen, progressieve 
astrologie en de Regel van Her-
mes. Ook het begrip Ware 
plaats (een schuine projectie 
op de ecliptica) komt in dit 
werk al aan bod. 

Een uitgebreide appendix be-
slaat de helft van het boek. 
Hierin diverse tabellen en wis-
kundige formules voor de be-
handelde berekeningen. 

Wetenschappelijke techniek is te downloaden via Delpher. De link is https://
www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMCMC01:000000740:00007 . Je 
kunt het boek hier doorbladeren of downloaden (icoon met pijl naar beneden). 
Rechtstreeks downloaden kan ook via: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MM-
CMC01:000000740:pdf 
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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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