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Agenda
3 september: Bert Veen over ‘de Maan’. Deze bijeenkomst is ‘live’ in de Kruisstraat
307 in Utrecht, met tevens Zoom mogelijkheid.
De bijeenkomst begint om 13:30 uur.
Over de invulling van de volgende zaterdagen volgt nog bericht.
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Parallax
Jan Kampherbeek
Het verschijnsel parallax of verschilzicht zal redelijk bekend zijn. Als je een
vinger opsteekt op ongeveer 25 cm. oogafstand en beurtelings het linker en
rechteroog dicht knijpt zie je die vinger verspringen. Dit komt doordat je die
vinger achtereenvolgens vanuit verschillende standpunten waarneemt.
Dit verschijnsel doet zich ook voor bij hemellichamen. Het maakt een verschil
vanaf welk punt van de aarde je een hemellichaam bekijkt. Door de enorme
afstanden in het zonnestelsel zijn die verschillen relatief klein. Toch zijn ze voor
het werken met astrologie belangrijk. Het effect dat parallax veroorzaakt is
vooral voor de Maan interessant. Het kan een afwijking opleveren van soms bijna
een graad en dat maakt in veel technieken een enorm verschil. Bijvoorbeeld bij
harmonics, halfsommen en progressies. En voor de berekening van lunaren kan
een tijdsverschil tot zelfs 2 uur ontstaan: de Maan heeft immers ongeveer twee
uren nodig om een graad te doorlopen.
Bij alle andere hemellichamen is de afwijking beperkt tot minder dan een
boogminuut en is dus voor verreweg het meeste astrologische werk minder van
belang. Een belangrijke uitzondering vormt de Zon. De parallax van de Zon kan
maximaal ongeveer 9 boogseconden zijn maar dat levert voor een solaar een
tijdsverschil op tot bijna 4 minuten.
Dàt de Maan zo gevoelig is voor parallax komt doordat zij zo dicht bij ons staat.
Dat effect kun je eenvoudig nabootsen. Hoe dichter je een opgestoken de vinger
bij je ogen houdt, des te groter de parallax.

Geocentrisch en topocentrisch
Als je de hemellichamen berekent vanuit het middelpunt van de aarde spreek je
over een geocentrische positie. Als je de plaats van geborene of gebeurtenis als
centrum neemt heb je het over een topocentrische positie. De laatste term staat
geheel los van het Topocentrische huizensysteem.
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Technischen aspecten van parallax
In de figuur op de vorige pagina zie je de parallax van de Maan overdreven
weergegeven.
Je ziet twee lijnen die door het middelpunt van de Maan lopen. De groene lijn die
vanuit het middelpunt van de aarde 'M' via het middelpunt van de Maan loopt,
snijdt de ecliptica in LG (lengte voor een geocentrische positie) . De rode lijn die
vanuit de plaats van waarneming P via het middelpunt van de Maan loopt, snijdt
de ecliptica in LP (voor parallax gecorrigeerde lengte).
De grootte van de parallax is afhankelijk van drie factoren:
 de afstand van de Maan tot de Aarde.
 de hoogte van de Maan boven of onder de horizon.
 de geografische breedte.
De afstand van de Maan spreekt voor zich. We hebben al gezien dat de Maan
relatief veel parallax heeft omdat ze dichtbij de aarde staat. Net als bij een
opgestoken vinger die je dichtbij je ogen houdt is de parallax groter bij een korte
afstand en kleiner als je de afstand vergroot.
Ook de hoogte van de Maan is belangrijk. Als de Maan hoog aan de hemel staat
is ligt ze enigszins in het verlengde van het middelpunt van de aarde en de plaats
waarvoor we de horoscoop berekenen. De parallax wordt kleiner als de Maan in
de buurt van het MC of IC staat. Evenzo is de parallax op z'n sterkst als de Maan
in de buurt van de ascendant of descendant staat.
De breedte van de plaats heeft ook invloed. Bij een hogere waarde voor noorder
of zuider breedte wordt de parallax minder, dichter bij de evenaar is de parallax
groter.

Efemeriden
In een efemeris vind je geocentrische posities. Dit komt omdat de parallax
afhankelijk is van de plaats waarvoor je een horoscoop berekent. Je zou voor
elke plaats een aparte efemeris moeten maken om met topocentrische posities te
werken. Je kunt de parallax natuurlijk met formules uitrekenen maar dat is vrij
omslachtig. Dit zijn belangrijke redenen geweest voor veel astrologen om de
parallax niet in de berekening mee te nemen. Maar er waren uitzonderingen. E.
S. Kennedy beschrijft bijvoorbeeld hoe astrologen van de 8e tot de 15e eeuw
parallax toepasten.
Momenteel ondersteunt vrijwel elk astrologie programma de berekening van
parallax.
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Parallax wel of niet gebruiken
Het is al weer een tijdje geleden. In oktober 1984 was ik op een bijeenkomst van
de toenmalige Stichting Arcturus. Er waren ongeveer 20 astrologen aanwezig en
ik stelde hen de vraag wat het middelpunt van de horoscoop zou moeten zijn .
De restrictie daarbij was dat het om een persoonlijke horoscoop ging en niet om
bijvoorbeeld een ingres-horoscoop. De belangrijkste opties waren heliocentrisch,
geocentrisch (strikt gedefinieerd als geldend voor het middelpunt van de aarde),
en de mens als middelpunt (homocentrisch, topocentrisch). De mening van de
aanwezige astrologen was unaniem: de mens dient in het middelpunt van de
horoscoop te staan. Al was het alleen al omdat voor het centrum van de aardbol
geen ascendant, MC of huizen kunnen worden berekend.
Een duidelijke stellingname en als je het hiermee eens bent kun je moeilijk heen
om het toepassen van parallax.
Maar een definitief oordeel is lastig. Diegenen die stellen te begrijpen hoe
astrologie werkt verschillen onderling van mening en we kunnen veilig stellen dat
we dat gewoon niet weten. Als astrologie vooral mantisch is - en volgens mij
geldt dat voor de hedendaagse astrologie - doet het er niet zoveel toe. Het gaat
dan niet om de juiste standen. Als astrologie meer is dan mantiek is parallax
waarschijnlijk wel van belang en zou je voor parallax gecorrigeerde posities aan
moeten houden.

Geografische en geocentrische breedte
Een begrip dat gerelateerd is aan parallax is het verschil tussen geografische en
geocentrische breedte. Daarover meer in de volgende Nieuwsbrief.
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Uit de Astrological Journal van
maart/april 2022
Frank Vernooij
In zijn vaste rubriek Data
News vermeldt Frank
Clifford de theorie dat
wanneer iemand een planetair aspect in zijn horoscoop heeft diegene, wanneer dat aspect aan de hemel aanwezig is, de invloed ervan ervaart, ook
al maakt het geen direct
aspect met zijn horoscoop.
Hij bespreekt dat aan de
hand van de horoscoop
van de gerenommeerde
kunstenares Frida Kahlo.
Ze had een ernstig busongeluk op haar 18e tijdens
een Mars-Uranusoppositie
aan de hemel terwijl ze
zelf een radix Mars-Uranus
conjunctie heeft.

Een in memoriam van
Martin Davis, Amerikaans astroloog, vooral
bekend van ‘astrolocality
astrology’.

Een astrologische analyse
door Wade Cave van Britney Spears ‘Princess of Pop and the myth of Persephone’, die laat in 2021 bevrijd werd van een jarenlange onder toezichtstelling
van haar vader.

Tania Daniels gaat in op de betekenis van latitude (breedte) in de duiding
van planeetstanden, met name bij de middeleeuwse astrologie. In de duiding
heeft het meestal met de sterkte van een planeet te maken, stelt zij. Het artikel is een uittreksel van haar boek erover. Met als uitgangspunt dat de aarde om
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de zon draait wordt het schijnbare pad van de zon langs de hemel de ecliptica
genoemd. Langs en nabij de ecliptica bewegen zich – in het zonnestelsel - ook de
andere planeten en op de achtergrond daarvan de sterrenhemel, met de sterrenbeelden van de Dierenriem.
De ecliptica is in de praktijk geen lijn maar een hemelstrook, een cirkelvormig
vlak. Waar we de posities van een planeet bijna altijd slechts bepalen in termen
van lengte, d.w.z. de afstand in graden langs die strook alsof het een lijn is,
heeft de breedte betrekking op het feit dat een planeet vrijwel nooit exact op die
lijn staat maar er heen en weer over beweegt en bezijden die lijn komt. Daniels:
Daardoor staat ze er dan weer onder, wat dichter bij de aarde, dan weer beweegt ze zich vanuit de aarde gezien ‘omhoog’ en komt boven die lijn te staan,
hoger aan de hemel. Die afstand van de lijn wordt breedte genoemd: dichter bij
de aarde zuiderbreedte, hoger aan de hemel en verder van de aarde, noorderbreedte. Daniels geeft plaatjes hoe dat patroon er bij de verschillende planeten
uitziet. Bijvoorbeeld Jupiter en Saturnus golven a.h.w. op heel regelmatige wijze
om die lijn met wat grotere uitslagen van Saturnus tot bijna 3 graden. Mercurius,
Venus en Mars hebben een veel kortere ‘golfslag’, waarbij met name Venus op
regelmatige tijden uitgesproken pieken vertoont, in het uiterste geval rond 8.30
graad.
Wat betreft duiding werd in de Middeleeuwse astrologie een grote zuiderbreedte
als een verzwakking van de werking beschouwd en een grote noorderbreedte als
de sterkste positie in dit opzicht – want er zijn meer factoren die de sterkte van
de positie van een planeet aangeven. Bij een conjunctie kunnen de breedtes van
de respectievelijke planeten dus sterk verschillen terwijl ze mogelijk exact in dezelfde (lengte)graad staan. Bijvoorbeeld: in een zeer nauw aspect van Saturnus
en Zon zal het saturnale effect mede bepaald worden of Saturnus t.o.v. de Zon
meer of minder noordelijk dan wel zuidelijk staat en nog sterker als Saturnus
klimmende is. Daniels citeert Dorotheus die stelt dat een oppositie waarbij de
ene planeet in de zuidelijke breedte staat en de ander in de noordelijke geen
werkelijke oppositie is. Ze moeten in dezelfde relatie tot de ecliptica staan, in dezelfde boven- of benedenhelft ten opzichte ervan. Bij een vierkant is het juist anders, dat is een ‘echt’ vierkant als de ene planeet noordelijk aan het klimmen is
en de andere zuidelijk aan het dalen. Daniels stelt dat bij de grote catastrofes zoals Tsjernobyl en Fukushima sprake was van zulke grote breedtestanden. En ze
memoreert de effecten op groei, zwangerschap. Als je groei wil bevorderen: wassende Maan met noorderbreedte, als je iets wil afbreken het omgekeerde. Dit
concept van breedte is zelfs toegepast op fysionomie.
Als we dit serieus nemen heeft het ook consequenties voor onderzoeken zoals die
naar suicides en explosies die in onze vereniging gedaan zijn dan wel gaande
zijn. Dat zijn extreme situaties waarbij aspecten die relevant lijken ook nog eens
op de breedtes van de planeten zouden kunnen worden bekeken.

Bericht vanuit de mode. Christina Rodenbeck’s vaste rubriek. Uranus in
Stier vanaf 2018. Taurus’message: Goodbye Fast Fashion hello sustainable’.
Just a few weeks after Uranus moved into Taurus the Fashion Industry Charter
for Climate Change was launched. Taurus is one of the fashion signs, ruled as it
is by Venus the goddess of beauty. But it’s also a sign that we associate with the
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earth. Uranus is here to shake the industry up — and maybe turn some things
upside down. And guess what, Fast Fashion is a dirty word in 2022. The buzzword is ‘sustainable’ a word that could not be more Taurean.

Mary Chapman beschouwt ‘Pluto in de Afro-Amerikaanse literatuur’ aan de
hand van 3 schrijvers: Toni Morisson, Maya Angelou en Alice Walker. Liz
Greene in the Astrology of Fate and Sue Tompkins in haar astrologische handboek hebben beiden dit verband tussen Pluto en de Afro-Amerikaanse cultuur gelegd.

Voor de sportliefhebbers, in het bijzonder de voetballiefhebbers, gaat de Argentijnse Maria Blaquier in op de vraag: ‘wie gaat winnen?’. En ze doet en beschrijft dat aan de hand van traditionele uurhoekregels. Case study over de wedstrijd tussen de Argentijnse topteams Boca Juniors en River Plate.

David Hamblin, grote man achter de leer van de harmonics is 21 januari overleden. Een eerbetoon waarbij een essay van hem: ‘The importance of harmonics’
opnieuw wordt afgedrukt, dat eerder verscheen in de Astrological Journal van
jan-febr 2020. In onze Nieuwsbrief van september 2020 hebben we daarover het
volgende geschreven en ook voor ons de moeite waard nog een keer te publiceren. Zie hiervoor het eind van dit artikel.

In de jaarlijkse ‘Carter memorial Lecture’ gaat Wanda Stellar in op het potentieel helende aspect van astrologie. ‘Healing has always been an intrinsic
component of astrology, whether divinatory or psychological in nature’.
Ze gaat onder meer in op de horoscopen van een aantal historische personen,
waaronder Hildegard von Bingen, die op medisch gebied uitzonderlijke dingen
deden.

Anne Whitaker brengt in haar rubriek tot mijn genoegen een situatie ter sprake
waarbij de Node (Noordknoop) prominent aanwezig is. Zij duidt hem als ‘the
North Star’ in de horoscoop ‘ compelling one towards one’s destiny’. Ze citeert ook ‘the intriguing ancient idea that Fate intervenes when we need a nudge
in the direction in which we are meant to be going’ en sluit af met een bekende
uitspraak van Carl Gustav Jung: Free will is the ability to do gladly that which I
must do’.

Oscar Hofman in zijn vaste rubriek Fixed Stars richt zijn pijlen op de triomf van
autocoureur Max Verstappen in de Formule 1 World Champion in december
2021.
‘In early december 2021 my country went mad’ begint hij.
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‘For the first time in history a Dutchman became Formula 1 World Champion. Lewis Hamilton, the British seven times (!) F-1 winner was dethroned by Max Verstappen, and it was an incredible blood-curdling battle. On the final lap of the
Abu Dhabi Grand Prix Verstappen overtook Hamilton, unexpectedly winning the
race and securing the championship. The whole season saw a heroic fight between the old hand and his younger eager opponent, driving in a new aggressive
style’.
En hij vervolgt met: ‘As astrologers we know success is given by the heavens
and not made by man’. Laat Max Verstappen zelf en vooral zijn vader Jos het
niet horen.
Hofman benoemt op de eerste plaats de sterke stand van Mercurius in de geboorteradix (overigens neem ik aan dat hij ook geen geboortetijd heeft), ‘planeet
van techniek en beweging’, die in domiciel en verhoging staat, én, interessante
onderscheiding: op bijna de maximum snelheid’. En daarna komt hij in een beschouwing van Verstappen’s meest recente solar return met een serie krachtige
bevorderende standen van vaste sterren, beeldend beschreven, waarbij hij overigens niet schroomt ook een paar zwakkere standen te benoemen onder het
motto ‘so, as usual, not all indications point in the same direction but this is simply a reflection of life on earth’. In zijn uiteindelijke weging past dan dat het een
nipte en geen overweldigende overwinning werd.

Over het artikel van David Hamblin in the Astrological Journal van
Januari/Februari 2020 en eerder gepubliceerd in de Nieuwsbrief
van september 2020
Een zeer interessant artikel over ‘harmonics’ door David Hamblin ‘The importance
of harmonics’.
‘Harmonics had seemed to have fallen into disuse but there are signs of a revival
– they can yield fascinating new insights into the interpretation of charts which
would not otherwise be available’.
In 1971 in zijn Carter Memorial lezing stelde John Addey ‘astrology will be
“reborn” as a result of the introduction of the concept of harmonics’.
In 1976 publiceerde hij zijn boek ‘Harmonics in Astrology’ en schreef: “What is
needed is a vision of the underlying realities of our Science in the light of which
astrological concepts can be coordinated, simplified and unified. Now at last we
appear to be in sight of such a vision...The picture that has so emerged is one of
the harmonics, that is, the rhythms and sub-rhythms of cosmic periods, which
can be demonstrated to provide the basis of all astrological doctrine, both ancient
and modern.”
“But this has not happened. Astrology has not been reborn, and the concept of
harmonics has been largely forgotten.”
Mogelijk omdat Addey al in 1982 stierf en omdat Hamblin die het in de
beginjaren ‘80 had opgepakt en het boek ‘Harmonic Charts’ publiceerde eind
jaren ‘80 voor twintig jaar astrologie de rug toekeerde. Maar inmiddels heeft
Hamblin weer enkele boeken op dit gebied gepubliceerd waaronder ‘Harmonic
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Astrology in Practice’, evenals David Cochrane in Amerika, waaronder een online
boek ‘The first 32 harmonics, a Qualitative Research Study’, een
interpretatieboek.
Definitie: “‘Harmonic’ has been defined as a signal or wave whose frequency is
an integral (whole-number) multiple of the frequency of some reference signal or
wave”. (die laatste is dan de 1e harmonic en in de astrologie is dat de cirkel van
360 graden, met het aspect: conjunctie, de 2e harmonic is 360 : 2 = 180 graden
met als aspect de oppositie en bijvoorbeeld het semi-sextiel en het inconjunct
zijn aspecten van de 12e harmonic etc.). Het begrip is van toepassing op elke
cirkel maar in de praktijk het meest uitgewerkt voor de aspectencirkel.
Een paar basisuitgangspunten: elk priemgetal (een getal ondeelbaar door een
ander) brengt een nieuwe kwaliteit. De kwaliteit van 2 is anders dan die van 3 of
5 of 17. Hij geeft interpretaties bijvoorbeeld ‘zeventienheid’ gaat over
‘rebelliousness, subversiveness, campaigning for change’ en ‘negenentwintigheid’
over ‘pride in one’s uniqueness’. Dan: hoe exacter een aspect, hoe sterker het is.
En als derde: de orb van elke harmonic is de orb die voor de conjunctie gekozen
is gedeeld door het getal van de harmonic. Dus bijvoorbeeld bij een
conjunctieorb van 12 graden bestrijkt de 13e harmonic iets minder dan een
graad.
Illustraties aan de horoscopen van Hitler en Trump. Ze zouden in hun
uitspringende karakters licht moeten werpen op de onderscheiden werking van
‘harmonics. Bij Hitler springen ‘tweeheid’ (moeite en strijd), vooral ‘vijfheid’
(creativiteit, nieuw vorm geven) en ‘zevenheid’ (inspiratie) eruit en er is, en dit is
extreem, een bijna totale afwezigheid van ‘drieheid’ (gemak / plezier). Bij Trump
springt ‘elfheid’ eruit (defiance and dogged persistence) en ook ‘zevenheid’.
Een interessante interpretatie geldt John Wayne Gacy (geboren 17 March 1942,
00.29 a.m., Chicago) een sadistische seriemoordenaar wiens horoscoop ooit door
5 vooraanstaande astrologen, in het kader van een onderzoek van Tim Allen, als
zeer positief werd beoordeeld “kind, gentle and considerate with a marked
capacity to uplift others”, hetgeen een van de argumenten werd voor anderen dat
astrologie onzin zou zijn. Maar analyse op basis van harmonics laat een sterke
31e zien die ook terug te vinden is in de horoscopen van sommige andere
seriemoordenaars waaronder Marc Dutroux én die van de markies de Sade.
Verder gaat Hamblin nog nader in op Zon-Venusaspecten. “In ‘Harmonic
Astrology in Practice’ I also discuss the use of harmonic analysis in mundane
charts, in synastry, and in transits and progressions. Also I propose that we
should move away from the ‘boxes’ model of signs and houses, in which (for
instance) the Sun at 0°00’ Taurus suddenly moves from pure Aries to pure
Taurus, and adopt instead a system of “overlapping signs and houses”, in which
(for instance) Aries is gradually transformed into Taurus. This would bring us
closer to a harmonics model of waves rising and falling (whereas the ‘boxes’
model is incompatible with harmonic theory). …. My work with harmonics has
helped to convince me that astrology (other than horary astrology) is not
essentially divination. The planets are not just symbols, they are real objects
occupying positions in the sky, and their positions in the sky really do have an
effect on events here on Earth.”
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Renate Rubinstein
Albert Bredenhoff
In mei van dit jaar was er op TV een tweedelige documentaire over het leven Renate Rubinstein. In 1979 had ze een rol in het tv-programma “Denkbeeld” o.l.v. Freek de Jonge
waarin de horoscoop van Renate was berekend en geduid moest worden door een astrologe en waar drie andere astrologen waaronder de heer Esser als gesprekspartner dienden. De uitzending op 1 november werd door
Rubinstein beschreven in haar artikel van 10
november in het weekblad “Vrij Nederland”.
Nog weer later in 1981 werd het artikel opgenomen in haar boek 'Twee eendjes en wat
brood” met als titel “Astrologie: per astra ad
aspera”. De dame die de duiding zou verzorgen was de 83-jarige mw. Ruiter, die van de
redactie de gegevens van Renate had doorgekregen, met als bijkomend probleem dat Renate in 1929 in Berlijn is geboren. Enfin na de
autoriteiten geraadpleegd te hebben gaven ze
vijf uur na de middag op. Mw.Ruiter hanteerde
het systeem van de Werkgemeenschap van
Astrologen (WvA) met hypothetische planeten:
Renate Rubinstein in 1988. Foto:
een afbeelding van de horoscoopfiguur staat
Wikipedia.
in Renate's boek weergegeven. Mw.Ruiter
deed de duiding uit haar hoofd en benadrukte
de invloed van de ascendant in het teken Ram en concludeerde dat Renate moest
schrijven, op de korte baan, geen dikke boeken, alleen korte stukjes. Met die uitspraak was Renate redelijk ingenomen en ze kreeg de horoscooptekening mee.
Daarin ontdekte ze dat de geboortetijd niet vijf uur in de middag was maar drie uur in
de middag, een verschil van twee uur. Ze belde mw. Ruiter op die Renate verzocht
om daarover geen problemen te maken t.a.v. de uitzending. En zo werden de opnames van 22 oktober met het foutieve geboorte-uur gebruikt voor de uitzending van 1
november en wat dus leidde tot Rubinstein's artikel hierover in Vrij Nederland, waarop een ingezonden brief volgde van Karen Hamaker (als één arts een fout maakt, wil
dat niet zeggen dat de gehele medische wetenschap niet deugt) en op 24 november
1979 resulteerde in een uitzending van Sonja Barend die de astroloog J.B. Gieles
samen met Rubinstein uitgenodigd had om hierover te praten, maar deze astroloog
had meer belang voor zijn eigen politieke voorspellingen. En zo ettert een amateuristische aanpak van een T.V. programma nog vele jaren door, want in het recente
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biografische boek van Hans Goedkoop over Rubinstein komt de geschiedenis van
deze misrekening van de geboortetijd opnieuw aan de orde.

Renate Rubinstein geboren 16 november 1929 Berlijn om 17.00 uur en overleden op
23 november 1990 te Amsterdam.


Renate Rubinstein – Twee eendjes en wat brood; uitgegeven in 1981



Hans Goedkoop – Vaderskind: de oorlog van Renate Rubinstein; uitgegeven
in 2022



A.Bredenhoff – 100 Nederlandstalige Auteurs 1900-1950; uitgegeven in
1995
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Uitzonderlijke zaken: Max Verstappen, fenomeen
Frank Vernooij

Aansluitend op de beschouwing van Oscar Hofman in de Astrological Journal had
ikzelf ook al eerder naar zijn standen gekeken, want er zullen niet veel mensen
te vinden zijn, die hem gevolgd hebben, die Max Verstappen geen fenomeen vinden op zijn gebied. Door zijn vader opgeleid om wereldkampioen te worden, op
17 jarige leeftijd, – voor hij zijn rijbewijs had – , debuterend in dit racecircus en
rijdend met 300 km per uur in wagens die miljoenen
kosten om ze te repareren bij ongelukken (men hield
ook wel zijn hart vast), werd hij dus onlangs in december na 4 jaar op dit niveau geracet te hebben,
wereldkampioen. Die beslissing viel in de laatste 5 minuten van de 17e en laatste race, waar Verstappen en
zijn rivaal Hamilton met een gelijke tussenstand aan
begonnen. Het was een verloren race van begin tot
eind die door een toevalligheid (een ongeluk elders op
het circuit) en de omstreden beslissing van een goedgunstige wedstrijdleider op het allerlaatst volkomen
omkeerde.

Waar Verstappen in uitblinkt is in zijn zeer grote vaardigheid in het racen zelf én in zijn psychische weerbaarheid. Een soort in zichzelf besloten vastberadenheid en doelgerichtheid waarmee hij de stress en de
impulsen om emotioneel op tegenslag of onrechtvaardigheid te reageren buiten wist te sluiten. Interessant
is dat zowel zijn vader als hij uitermate eigenzinnig
hun weg gaan, maar zoon Max een beheersing weet
te behouden die zijn vader ontbeert, en dat beiden als
vader-zoon een soort van alliantie hebben weten vol
te houden om hun, wat je wel mag noemen, missie te
volbrengen: de beste te worden.
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Radix 30 september 1997 Hasselt Belgie, geen tijd bekend

Aansluitend op Hofman’s benadrukking van Mercurius vallen op zijn minst twee
dingen op.
Het zeer sterke aspect Mercurius-Neptunus, een driehoek met een orb van een
halve graad, die daarbij overigens ook nog in een zeer nauwe verbinding met Jupiter staat (anderhalf vierkant orb een halve graad). Vooral de verbinding met
Neptunus intrigeert. Absoluut geen vervagend aspect. Hoe komt de ontgrenzing
die met het symbool Neptunus samenhangt dan tot gelding? Ik vermoed in de
ervaring van eenheid met zijn wagen, of misschien beter gezegd met het besturen van zijn wagen, die bij Verstappen heel sterk is. Een aanvoelen van de vermogens én grenzen van de auto en van zichzelf met haar. Zoals een ruiter met
zijn paard een eenheid kan worden. En die in het algemeen op uitzonderingen na
een mogelijke overschatting (conflictaspect met Jupiter?) weet te overstemmen.
Het tweede: heeft Mercurius een klimmende noorderbreedte die hem volgens de
middeleeuwse astrologen nog zou versterken? De breedte van Mercurius is +
1.52, net over het hoogtepunt in die periode heen, dus ‘hoog aan de hemel’ –
een sterke positie.
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Dan is er de intrigerende vraag: wat maakt Verstappen tot het fenomeen dat hij
is en waar zit dat in? Ik denk in de combinatie van zijn al genoemde eigenschappen, zijn succes op jonge leeftijd en die absolute bereidheid om voor die ene
missie te gaan: de beste te zijn. Deels is dat zowel psychologisch als astrologisch
mogelijk te verklaren door de optelling van eigenschappen en hun onderlinge
verbanden. Maar waar komt die absolute wil vandaan? Het anderhalf vierkant
van Saturnus en Pluto met een orb van minder dan een graad, dat theoretisch
zeker een enorme vasthoudendheid uitdrukt lijkt me? Of misschien het nauwe
verband tussen de Zwarte Maan en de Node, een conjunctie met een orb van iets
minder dan 2 graden dat van existentieler betekenis is?
Dan nog een vierde punt: hoewel het hele seizoen, zoals Hofman beschrijft, een
titanengevecht was culmineerde dit in die laatste race. Wat zien we onder meer
in de transits? Een paar opmerkelijke standen bij de start (Abu Dhabi 12 12 2021
17 uur lokale tijd)


transit Maan opposiet radix Zon orb 0.42



Vanuit de hypothese dat het belangrijke cluster Mercurius-Jupiter-Nepunus
uit de radix ‘geraakt’ zou moeten zijn:



tr Mercurius vierkant Mercurius (orb 1.22) en halfsextiel Neptunus (orb
0.54)



tr Jupiter inconjunct Mercurius (orb .20) en halfsextiel Neptunus (orb .08)



tr. Neptunus (praktisch in stilstand) oppositie Node orb 0.40 en oppositie
Zwarte Maan (orb 1.12)



tr. Pluto driehoek Mercurius (orb 1.24) conj Neptunus (orb 1.52) (de transit
met Mercurius was exact in half april en half mei 2021 en is dat voor de laatste keer
eind november 2022. Ze liep parallel aan het raceseizoen dat 28 maart begon. Dat
doet aan als een grote versterking dan wel intensivering van het nauwe aspect Mercurius-Neptunus. Hoe is dit symbolisch te vertalen naar het omgaan met het racen?
Een soort magische kracht in het omgaan ermee?)



De Ascendant van de start driehoek Jupiter en anderhalf vierkant Neptunus (beiden: orb .50)



en in het kader van strijden:



tr. Mars conjunct Mars bt (orb 1. 39)



tr Node oppositie Mars (orb .34)

En tot slot: dat het lot wilde dat de voor Verstappen verloren race na ongeveer
anderhalf uur vlak voor het einde afbrak en op een zeer gunstige wijze voor hem
herstartte. Helaas heb ik niet het precieze moment kunnen achterhalen om te
kijken of de Asendant of MC stand van dat moment iets betekenisvol liet zien.
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Uitzonderlijke zaken 2: de wederwaardigheden van de tennisser Tim van Rijthoven
Frank Vernooij

Hij beleefde zondagmiddag 12 juni 2022 het moment van zijn leven als apotheose van een week waarin ‘alles’ veranderde: ‘Tim van Rijthoven heeft zijn eigen
wereld in één week tijd volledig op zijn kop gezet. Hij verdient bijna een ton aan
prijzengeld. Hij staat na deze toernooizege ineens op de rand van de mondiale
top 100. Rechtstreekse toegang tot ‘s werelds grootste toernooien gloort. Waar
hij komt doet hij dat met een compleet nieuwe status. Bovendien is de Roosendaler ineens een bekende Nederlander. Er kwam na zijn sensationele overwinning zoveel op hem af, dat hij snel een mediamanager heeft aangesteld. In samenspraak met diegene besloot hij om de dag na het grootste succes uit zijn
carrière even rust te nemen.’ (alle citaten komen uit dagbladen).
Zo kan het een mens óok vergaan.
Wat wil het geval: Tim van Rijthoven, nu 25 jaar, was op zijn 17 e al een begenadigd tennistalent, van werldniveau in zijn leeftijdsklasse. Maar door een samenloop van omstandigheden stagneerde zijn ontwikkeling en bracht hij het met vallen en opstaan niet verder dan een 250e plaats op de wereldranglijst. ‘In een
tijdsbestek van twee weken heeft Tim van Rijthoven ervaren hoe grillig, onvoorspelbaar en bijna onwerkelijk het leven van een tennisser eruit kan zien. Veertien
dagen geleden verloor de Brabander in de eerste ronde …van een ondergeschikt
toernooi nog van de Finse nummer 375 van de wereld. Zondagmiddag won hij in
een groot toernooi in Rosmalen in de finale van de Rus Daniil Medvedev, de
nummer 1 van de wereld’
Hoe kan dat? We citeren nog een keer Oscar Hofman: ‘As astrologers we know
success is given by the heavens and not made by man’. Wat menen we als opmerkelijks te kunnen zien als wetenschappelijk onderzoeker naar de astrologie.
Nog een paar citaten: een coach: ‘Hij heeft een hele week lang geweldig gepresteerd en drie topspelers verslagen.’Ik heb bij Tim de afgelopen week een soort
transformatie gezien qua geloof in eigen kunnen. Soms gebeurt zoiets magisch
maar één week. En soms krijgt iemand hier zelfvertrouwen van om het zijn hele
carrière vast te houden’.
‘En hij blijft nuchter, ondanks het feit dat hij als nummer 205 op de wereldranglijst aan het toernooi begon. ,,Uiteindelijk zijn het allemaal gasten die goed kunnen tennissen. Maar dat ben ik ook. Een nuchtere jongen uit Roosendaal die hier
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lekker aan het slaan is.” ...Na de eerste gewonnen set begint hij in de tweede
iets teveel na te denken. ,,Dat was toch een besefmomentje. Dat je de finale kan
halen, in Nederland. Gelukkig herpakte ik mij daarna.”
Deze nuchterheid, misschien beter gezegd, het vermogen om (een week lang)
niet meegenomen te worden in de emoties en gedachten die zo iets bijzonders
oproepen is een zeer belangrijke eigenschap bij dit succes.
‘Na de laatste partij ,,Weer even een besefmomentje. Met mijn ogen dicht dacht
ik: dit is écht gebeurd’. Hij geniet, vooral in stilte. Dat hij een wildcard (een aparte uitnodiging) voor dit toernooi kreeg vond hij zelf al best verrassend. Laat
staan dat hij na een droomweek in de finale zou staan. ,,Maar ik heb niet het gevoel dat ik boven mijn kunnen aan het spelen ben.” Of dit een incident is? ,,Ik
heb dit nog nooit eerder gedaan, en ik speel hier heel erg goed. Maar ik heb niet
het gevoel dat ik dit nooit meer zou kunnen herhalen.”
Over zijn geschiedenis:
‘Al zijn dierbaren beseften wat hij had doorgemaakt aan blessures en mentale tegenslag. Afwezig was zijn vader. In Tennis Magazine, begin dit jaar, maakte Tim
van Rijthoven duidelijk waarom. ,,Hij had erg weinig aandacht voor de persoon
Tim en was eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in de tennisser Tim. Ik houd
hem al een tijdje op afstand”, In de ervaringen met zijn vader staat Tim van Rijthoven niet alleen. Ook in andere sporten wordt talentontwikkeling belast door
veeleisende en bemoeizieke ouders. Uiteindelijk heeft Tim van Rijthoven, nu 25
jaar, zich los kunnen maken van de druk. Maar nadat hij
zich op zijn zeventiende in het juniorentoernooi van Wimbledon als talent had geëtaleerd, regen de blessures zich
aaneen. Pezen, gewrichten, elleboog, liezen en pols vormden een voortdurende plaag’.

Radix Tim van Rijthoven, geb. 24 04 1997 Roosendaal geen geboortetijd
Opmerkelijke aspecten (tussen haakjes de orb):
Zon vierkant Uranus (4.16), vierkant Neptunus b.t. (4.19)
inconjunct Pluto (0.46) driehoek Zwarte Maan (0.14)
conjunct Mercurius (1.41) en Venus(5.38) anderhalf vierkant Mars (2.27). Een sterke Zon.
Mercurius vierkant Uranus (2.35) is misschien ook van
veel betekenis. Snel, scheppend en onafhankelijk denken
(en in sport: handelen?), in eerste instantie onbeheerst.
Wellicht staat bij alle topsporters Mercurius centraal voor
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zover het de technische vaardigheid betreft. Coordinatie van de beweging, contact maken met de bal. Snelheid van perceptie.
Neptunus driehoek Node (1.38) vierkant Cheiron (1.27)
Pluto vierkant Zwarte Maan (1.00)
Mars inconjunct Jupiter (1.52) (inconjunct Saturnus (3.35))

Het hoogtepunt en doorbraak 12 juni 2022 in Rosmalen 14.30 u. (de start
van de finale – hoewel de hele voorgaande week bijzonder was is dit toch het
moment suprême met alle consequenties van dien).
Hypothese: m.i. zou je Uranustransits mogen verwachten: ‘zijn leven op zijn
kop gezet’, en mogelijk ook aspecten van de Node: een moment waarop zijn leven, innerlijk, een wending krijgt. Dit laatste weten we niet zeker.
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Transits van Uranus en de Node

Uranus, éen belangwekkende transit: driehoek radix Mars met een orb bij de
start van de finale van 6 boogminuten – 2 dagen eerder was hij exact. Dit is de
eerste van 3 transits, de laatste valt in maart 2023. Robert Hand typeert deze
transit als ‘periode van grote geldingsdrang, nieuwe wegen vindend en oude gewoonten van onzekerheid afschuddend. Anderen zullen ervan onder de indruk
zijn. Waarschijnlijk zult u slagen. U bent zich bewust van uw worsteling om tot
deze vrijheid van doen te hebben kunnen komen’. ’ In de loop van deze periode
gaat Uranus ook transitair vierkant over Jupiter gaan.

Node
Transit Node op radixplaneten: mogelijk een driehoek met de Maan, afhankelijk van de geboortetijd.
Transits op de radix-Node: driehoek Mercurius (orb 0.54) en driehoek Pluto
(orb 0.08). Op het moment van de wedstrijd was er bijna exacte driehoek Pluto –
Mercurius (orb 1 graad) aan de hemel, waarbij beide planeten zijn radix Node met

18 van 22

een driehoek aspecteerden. De transit Pluto -Node was een week ervoor exact en
blijft nog anderhalf jaar aanwezig. Mogelijk een tijd van diepgaande verandering
voor hem.
De Ascendant van het moment van de start van de finale staat buiten teken
conjunct de radix Node (orb 4 graden).

Andere transits met nauwe orb:


tr. Zon halfvierkant Mercurius (0.36) en quintiel Zwarte Maan (0.29)



tr. Mercurius halfvierkant Saturnus (0.56) en driehoek Neptunus (0.44)



tr. Mars conjunct Saturnus (0.25)



tr. Jupiter driehoek Pluto (0.24)



tr. Zwarte Maan sextiel Mercurius (0.35)



MC van de start van de finale sextiel Zon (0.53)en Zwarte Maan (0.39),
en anderhalfvierkant Jupiter (0.18)
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Recensie: Willem Simmers Klassieke astrologie voor de moderne astroloog
Jan Kampherbeek
Klassieke astrologie lijkt steeds meer in
de belangstelling te komen. De praktijk is
gecompliceerder dan de gebruikelijke
astrologie; er zijn meer regels en meer
technieken. Dat is misschien ook de
reden dat velen terugschrikken om met
klassieke astrologie aan de slag te gaan
en dat is jammer. Naar mijn mening vind
je in de klassieke astrologie maar al te
vaak technieken die het bestuderen en
onderzoeken meer dan waard zijn.
In 'Klassieke astrologie voor de moderne
astroloog' beschrijft Willem Simmers een
reeks aan technieken uit vooral de
hellenistische astrologie. De auteur geeft
een goede dwarsdoorsnede van de
beschikbare technieken. Hij beschrijft
onder meer temperamenten, de geniture,
de Almuten, aversie, lots, sect, profecties
en de Aphesis. De beschrijvingen zijn
duidelijk te volgen voor iedereen die
enige basiskennis van de westerse
astrologie heeft. Het arsenaal aan
technieken dat Simmers beschrijft is ruim
voldoende om een goede start te maken met klassieke astrologie.
Het gaat niet alleen om een praktisch handboek. Naast het 'hoe' komt ook het
'waarom' voldoende aan bod. Regelmatig zien we beschrijvingen over historische
achtergronden en achterliggende ideeën voor een bepaalde techniek. Simmers
heeft een brede kennis en weet die kennis prima over te brengen.
Het is een uitstekend introductie in de klassieke, vooral hellenistische, astrologie
die ik graag wil aanbevelen.

Willem Simmers: Klassieke astrologie voor de moderne astroloog
Hajefa, Zoetermeer, 2021, € 24.95
paperback, 300 pagina's
ISBN: 978-94-6331-034-5
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Gratis downloaden. David King:
In Synchrony with the Heavens
Een boek in twee omvangrijke delen met een
uitgebreide studie van de astronomie en astrologie in de Islam tijdens de middeleeuwen. Het
is specialistische literatuur maar voor de liefhebber van grote waarde.
De twee delen hebben als ondertitel respectievelijk The Call of the Muezzin (930 pagina's)
en Instruments of Mass Calculation (1066 pagina's).
In de middeleeuwen was astrologie vooral een
Arabische/Islamitische aangelegenheid.
Deze boeken
gaan niet specifiek over astrologie maar over astronomie. Gezien de grote
verwevenheid van deze kennisgebieden komt astrologie echter zeer regelmatig aan bod.
De auteur heeft deze boeken beschikbaar gesteld
op Academia.edu.

Downloaden via academia.edu:
Deel 1: https://www.academia.edu/43168384/
IN_SYNCHRONY_WITH_THE_HEAVENS_VOLUME_ONE_THE_CALL_OF_THE_MUEZZIN
Deel 2: https://www.academia.edu/37189917/
KING_2005_IN_SYNCHRONY_WITH_THE_HEAVENS_VOL_TWO_INSTRUMENTS_OF_MAS
S_CALCULATION_pdf
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