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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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David Hamblin

Albert Bredenhoff

Het zal in 1986 geweest zijn dat de stichting Arcturus een astrologie weekend 
organiseerde in Oldenzaal buiten het najaarscongres om. Aanwezig was een 
select groepje astrologen waaronder ook David Hamblin. Ik hield me al geruime 
tijd met de harmonics bezig evenals Hamblin dat deed in Engeland. Bij velen is 
bekend dat hij daarover boeken schreef en lezingen hield, maar minder bekend is
dat hij een tijdschrift uitgaf en ook redigeerde. Onze gesprekken in Oldenzaal 
leidde er toe dat ik enige artikelen in zijn tijdschrift “The harmonic astrological 
newsletter” (HAN) heb gepubliceerd. De correspondentie die toen nog per post 
ging was uitermate prettig; de eventuele fouten in het Engels van mij corrigeerde
hij en zo hadden we diverse jaren schriftelijk contact met elkaar. 

Van 1987 tot 1990 heb ik de volgende vier artikelen in HAN gepubliceerd.

 Harmonics and the basic orb

 The interpretation of harmonics

 Midpoint and meanpoint

 A new look on aspects

Na 1990 heeft Hamblin zich een kleine twintig jaar niet meer met astrologie 
bezig gehouden. 

Zijn tijdschrift werd onder de naam “Polarity” voortgezet door  Archie Dunlop. 
Pas in 2011 publiceerde David Hamblin het boek “Spirit of numbers” en later 
“Harmonic astrology in practice”. David Hamblin overleed op 21 januari 2022; 
zijn website www.davidhamblin.net is nog altijd toegankelijk en geeft een mooi 
en informatief beeld van deze belangrijke astroloog en zijn werk.

De geboortegegevens van Hamblin:

08-08-1935 21.50 uur Manchester 53.30 NB 02.15 WL 
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Meer informatie over Hamblin, en ook een foto, vindt u op zijn 
nog actieve website: 

http://davidhamblin.net/
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David Hamblin Node en Zwarte 
Maan

Frank Vernooij

David Hamblin was een man met een bijzondere missie en een bijzondere 
bekwaamheid. Het lijkt erop dat zijn werk met de harmonics een levenswerk van 
hem is geweest, waarmee dus zijn uitstap uit de astrologie des te meer bijzonder
was. 

Een levenswerk is van existentiële betekenis mag je wel zeggen en op dat vlak 
hebben de Node en de Zwarte Maan mijn belangstelling. ‘Compelling one towards
one’s destiny’, noemde Ann Whitaker de betekenis van de Node. 

Laten we in de horoscoop van Hamblin kijken of de positie van de Node en 
Zwarte Maan als factoren dit lijken te bevestigen.

Bij de Node (21.47 Steenbok) valt een exacte driehoek met Venus op, die ik niet 
zou weten in verband te brengen met zijn astrologisch werk. 

De Zwarte Maan 12.51 Maagd conjunct met Neptunus (orb < halve graad), 
gevoegd bij aspecten met de Zon, Mercurius en Jupiter doet daarentegen wel 
heel betekenisvol aan. Neptunus iets aangevend van een verbeeldende visionaire
kracht, in Maagd, hetgeen zeker past bij de preciesheid die aan harmonics 
verbonden is. 

Transits van 1990: stoppen met astrologie

Progressies zouden, als het goed is, ook ondubbelzinnige aanwijzingen moeten 
geven. Is het astrologisch aannemelijk te maken dat (een fase of een moment 
in) 1990 existentieel betekenisvol was in termen van de positie van de Node 
en/of Zwarte Maan?

We nemen midden 1990 (1 juli) als datum van zijn afscheid van de astrologie en 
we nemen als hypothese dat er zich rond deze datum progressief iets bijzonders 
heeft afgespeeld t.a.v. de radix stand van de Zwarte Maan en/of de Node.

We kijken alleen naar de transits en vinden dat inderdaad. 

Neptunus transiteert de radix Zwarte Maan waarmee ze in de radix al conjunct 
stond. Daarmee is het, lijkt mij, de sterkst mogelijke transit die je zou kunnen 
hebben. Op 1 juli staat Neptunus13.18 Steenbok, driehoek radix Zwarte Maan. 
Eind januari en eind november van het jaar 1990 was de transit exact. 
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De transiterende Zwarte Maan, die veel sneller gaat, transiteert eind februari 
sextiel de radix Zwarte Maan en Neptunus en in de weken erna de andere 3 
planeten. Een aanwijzing of dit gewicht in de schaal heeft gelegd zou duidelijk 
kunnen worden als we preciezer wisten wanneer Hamblin stopte met de 
astrologie.

Van de transit van Neptunus kun je zeggen dat hij volgens de theorie nagenoeg 
het hele jaar zijn invloed deed gelden.

En dan nog de Node. Transit Saturnus staat eind januari 1990 conjunct radix 
Node en dit herhaalt zich half juli en eind november.

Eind januari en eind november springen er als gevoelige periode via deze 
invalshoek dus heel sterk uit.

Het tijdstip waarop Hamblin de astrologie weer oppakte is mij niet bekend. Albert
schrijft ‘een kleine 20 jaar later’. Daarom kunnen we van dit tijdstip nu geen 
beeld krijgen van de transits (of mogelijke andere progressies).

Mijn hypothese is dat er ook toen duidelijk aantoonbare betekenisvolle standen 
zijn geweest. Mogelijk medio 2009 toen transit Saturnus een driehoek maakte 
met de Node, en transit Zwarte Maan een conjunctie.

Twee kanttekeningen

Ik heb verondersteld dat je Hamblin’s werk aan harmonics ‘levenswerk’ kunt 
noemen en het daarmee in een meer existentiele sfeer gebracht, evenals zijn 
besluit te stoppen. Daarop is de hypothese van een connectie met Node en/of 
Zwarte Maan gebaseerd. Maar zelfs als die veronderstelling juist is is het niet 
eenvoudig tot een zekere objectivering te komen om dit bij mensen en 
gebeurtenissen in hun leven zo te benoemen.

Een tweede kanttekening: ik ben niet ingegaan op een wat preciezere mogelijke 
astrologische duiding. Transit Saturnus conjunct Node zou je wel in de richting 
kunnen interpreteren van een ‘een situatie die met iemands levenswerk, 
levensbestemming samenhangt en een obstructie of beproeving ondergaat’, en 
dat past hier ook – maar het is een wat oppervlakkige duiding. Wat is de diepere 
betekenis van zo’n situatie in iemands leven als die er is? 

De duiding van de Zwarte Maan in dit verband is mij niet helder. Ik zou er graag 
astrologen die daar in thuis zijn over willen horen.
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Geografische en geocentrische 
breedte

Jan Kampherbeek

De aarde is een bol maar geen perfecte bol. Doordat de aarde om haar eigen as 
draait is er een afplatting bij de polen en een uitzetting rond de equator. Het 
verschil is klein: een factor 1:298,25 [1], dus minder dan 0,3 procent.

Dit leidt tot een verschil - op onze breedtegraad - van zo'n 11 boogminuten in de
breedte. Als je rekening houdt met de afplatting gebruik je de geografische 
breedte. Als je dat niet doet en de aarde ziet als een perfecte bol, gebruik je de 
geocentrische breedte.

In de tekening zie je een afgeplatte aarde. De afplatting is fors overdreven om 
het verschil duidelijk te kunnen maken. De Noordpool staat als gebruikelijk 
bovenaan en de aarde wordt door de equator in twee gelijke helften verdeeld. In 
het midden zie je een punt a: het middelpunt van de aarde. Als je vanaf dit punt 
een lijn naar de aardkorst trekt - in de tekening in groen aangegeven - en 
vervolgens op het punt van die lijn dat de aardkorst raakt een lijn trekt met een 
hoek van 90 graden, krijg je de geocentrische horizon.
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Sta je op hetzelfde punt op de aardkorst, dan kun je een tangent (raaklijn) 
tekenen voor de geografische (zichtbare of schijnbare) horizon (rood in de 
tekening). Maar de lijn met een hoek van 90 graden op de geografische horizon 
komt niet uit in het middelpunt van de aarde (punt a) maar in punt b.

Een relevant verschil

Binnen de astrologie is dit momenteel nauwelijks een punt van discussie. De 
software die ik ken gebruikt altijd de geografische breedte zonder een optie te 
bieden voor geocentrische breedte. Als je naar de tekening kijkt is dit ook 
logisch. De geocentrische horizon komt niet overeen met de horizon die je 
waarneemt: ze gaat deels 'de lucht in' en deels ondergronds.

Toch is het relevant om over het verschil na te denken. Er is een verband met het
wel of niet gebruiken van parallax [2]. In het verleden is er in dit verband een 
uitvoerige discussie gevoerd, voor zover ik weet vooral in Nederland. Bekende 
astrologen als P. F. A. von Wolzogen-Kühr, Leo Knegt, Theo Ram, P. F. A. van Solt 
en Hans Cosman hebben zich hierover gebogen. Ik noem hier alleen de 
belangrijkste argumenten: het gaat te ver het verloop van deze langlopende 
discussie te beschrijven. Ooit schreef ik in Spica twee artikelen die hier dieper op
in gaan. De tekst staat inmiddels op de site van de NVWOA [3]. C. J. Snijders 
wijdde later een klein boekje aan dit onderwerp [4]. Hierin vind je alleen - zeer 
uitgebreide - formules, de auteur neemt hier zelf geen standpunt in. 

Argumenten

Welke argumenten werden genoemd?

Voor de geocentrische breedte pleit dat die is gerelateerd aan het middelpunt van
de aarde. Voorstanders wijzen er onder meer op dat efemeriden geocentrisch 
zijn. Een ander argument is dat geocentrische positiecirkels (cirkels die je 
gebruikt om de positie van een planeet aan te geven) geen grootcirkels zijn (de 
grootste mogelijke cirkels in een bol, hier het hemelgewelf, die zo’n bol in twee 
gelijke parten verdelen) vanuit een topocentrisch standpunt.

Voor de geografische breedte pleit dat die overeenkomt met onze waarneming. 
Een planeet die zichtbaar wordt staat op de geografische (schijnbare) horizon, 
niet op de geocentrische.

De kern van de discussie is de keuze voor een standpunt: geocentrisch (het 
middelpunt van de aarde) of topocentrisch (de mens of de plaats van 
waarneming als middelpunt). Hier zien we duidelijk een overeenkomst met het 
wel of niet toepassen van parallax. Ook daar gaat het om de keuze voor een 
geocentrische of een topocentrische positie. 
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Is het belangrijk dat je alle elementen van een horoscoopberekening uitvoert 
voor dezelfde positie? Ik denk het wel, als je dat niet doet is dat inconsistent. 
Dat leidt tot de conclusie dat je kiest voor een topocentrisch standpunt of een 
geocentrisch standpunt. 

 Als je uitgaat van een topocentrisch standpunt kies je de geografische 
breedte èn corrigeer je voor parallax. 

 Als je uitgaat van een geocentrisch standpunt corrigeer je de breedte naar 
geocentrische breedte en laat je de correctie voor parallax achterwege.

De huidige astrologie is wat dit betreft dus niet consistent: iedereen gebruikt 
geografische breedte (topocentrisch) en bijna iedereen laat parallax achterwege 
(geocentrisch).

Ik denk zelf dat een topocentrisch standpunt de voorkeur heeft. We berekenen 
een horoscoop voor de geboorte van een mens of een andere gebeurtenis. Dat 
vindt niet plaats in het midden van de aarde maar op een specifieke plek op de 
aardkorst.

Als je zo'n punt kiest gebruik je dat voor alle berekeningen, dus ook voor het 
bepalen van positiecirkels. Dan krijg je ook niet het probleem dat positiecirkels 
voor het middelpunt van de aarde geen grootcirkels zijn voor een topocentrisch 
punt, of andersom.

Geodetisch

Geografische breedte zie je ook vaak aangeduid met de term ‘geodetische 
breedte’.

Berekening

Bestaande software voor astrologie ondersteunt, bij mijn weten, niet het gebruik 
van geocentrische coördinaten. Voor de liefhebbers geef ik hier een eenvoudige 
formule, die is ontleend aan Dean [5]. 

tan GCB = (1 - f)2 * tan GGB

GCB = geocentrische breedte

GGB = geografische breedte

f = flattening, de afvlakking van de aarde: 1/298,25
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Referenties

1. Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Afplatting_van_de_Aarde

2. Jan Kampherbeek, Parallax, Nieuwsbrief NVWOA, juli 2022.

3. Jan Kampherbeek, Het middelpunt van de horoscoop. Spica jaargang 8 nr. 
4 en jaargang 9 nr. 2, Januari en juli 1985. On line: 
https://nvwoa.nl/txt/20220724-middelpunt.pdf 

4. C. J. Snijders, Geocentrische, geografische en topografische breedte. Privé
uitgave, geen jaartal.

5. Geoffrey Dean et al., Recent Advances in Natal Astrology, 1977, p. 182.

1 augustus Node conjunct Ura-
nus, merkbaar moment?

Frank Vernooij

Op 1 augustus geeft de ephemeride een samenstand aan van Uranus met de 
Node in de 19e graad Stier.

In een persoonlijke horoscoop zou het een fase / moment  kunnen aanduiden 
van een  plotselinge gebeurtenis c.q. ervaring die iemands leven op een 
diepgaande wijze een nieuwe richting instuurt of iets vernieuwends, bevrijdends 
te weeg brengt in een doorgaande lijn van iemands leven,  - al of niet gepaard 
gaand met meer of minder destructieve kanten.

We zullen zien of er iets merkbaar zal zijn van deze symboliek op wereldschaal. 
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Herman van Tongeren

Albert Bredenhoff

In 2015 verscheen  het boek “Jacoba van Tongeren” leidster van de Groep 2000, 
welke verzet gepleegd had in de Tweede Wereldoorlog. Het boek was geschreven
door neef Paul van Tongeren en is gebaseerd op dagboekaantekeningen van Ja-
coba. Het is een fascinerend boek over de verzetsactiviteiten waarin de familie-
achtergrond van Jacoba een belangrijke rol speelt. Jacoba van Tongeren ( 1903-
1967) is de dochter van Hermannus van Tongeren (1876-1941) die grootmeester
was van de Nederlandse vrijmetselarij. Hermannus werd opgepakt door de Duit-
sers en stierf door lichamelijke ontberingen in Duitse gevangenschap. Voordien 
had hij met gelden vanuit vrijmetselaarskringen een fonds gevormd waaruit zijn 
dochter met haar verzetsgroep het Duitse gezag kon ondermijnen. Hermannus 
had behalve Jacoba een zoon Herman en nog een dochter.   

Over zoon Herman zal het hier gaan,
want er staat een uitgebreide be-
schrijving in over het leven van Her-
man, geboren op 06-10-1899 in Kota
Radja (Nederlands-Indië). Hij stu-
deerde werktuigbouwkunde, was
zeer creatief, ontwikkelde eigen ap-
paratuur en machines waarop hij pa-
tent had, maar was tevens spiritueel,
was de soefi-leer toegedaan en werd
evenals zijn vader ook vrijmetselaar.
Uit zijn huwelijk met Miek Boers
(1900-1988) werden vijf kinderen
geboren. Echter ook Herman kwam
door Duitse hand om het leven; hij
werd verdacht van subversieve acti-
viteiten, werd thuis opgepakt, uit
een rijdende auto gegooid en neer-
geschoten. Enige dagen later over-
leed hij op 09-09-1944. Bijzonder is
de bezigheden van Herman op het
geestelijke gebied; hij bestudeert de
theosofie, filosofie en publiceert ook
over astrologie; hij zit in de redactie
van het astrologie tijdschrift Urania
en trekt ook horoscopen en zou zelfs een boek geschreven hebben over de filo-
sofie van de astrologie. Toen ik dat las heb ik enige oude jaargangen van het 
tijdschrift Urania geraadpleegd en vond daar verwijzingen en ook publicaties van 
Herman van Tongeren. Inmiddels had ik om andere redenen e-mail contact met 
de auteur van het boek te weten de jongste zoon van Herman: Paul van Tonge-
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ren, geboren in 1942 en die dus zijn vader nauwelijks gekend heeft, want hij was
twee jaar bij diens overlijden. De stukken uit Urania bleken hem onbekend toen 
ik hem de afschriften ervan opstuurde. En zo weten wij nu als astrologie belang-
stellende  wie deze Herman van Tongeren is die in de vroege afleveringen van 
Urania zijn bijdrages heeft gepubliceerd.

Hieronder de planeet standen van Herman van Tongeren geboren op 6 oktober 
1899 te Kota Radja (05.33 NB. 95.19 OL)  berekend voor GMT 05.00 uur

zon 12.43 weegschaal

maan 29.27 weegschaal

mercurius 16.26 weegschaal

venus 17.58 weegschaal

mars 10.13 schorpioen

jupiter 12.33 schorpioen

saturnus 18.42 boogschutter

uranus 05.13 boogschutter

neptunus 27.01 tweelingen

pluto 16.38 tweelingen

 Paul van Tongeren – Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden
van Groep 200 (1940-1945); uitgegeven door Aspect , de laatste editie in 
2022.

 Urania 20ste jaargang, 1926: Wat vraagt de tijdgeest van ons genoot-
schap door H.van Tongeren
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Gratis downloaden. Franz Xaver 
Kugler: Sternkunde und Stern-
dienst in Babel

Franz Xaver Kugler (27 november 1862 –
25 januari 1929) was chemicus, wiskundi-
ge, priester (Jezuïet) maar is vooral bekend
als Assyrioloog.

Hij specialiseerde zich in het vertalen van
kleischrifttabletten over astronomische en
astrologische onderwerpen en onderzocht
de theorieën die de Babyloniers gebruikten
bij het berekenen van de stand van de
Maan.

Zijn belangrijkste publicatie is waar-
schijnlijk Sternkunde und Sterndienst 
in Babel. Assyriologische, astronomi-
sche und astralmythologische Unter-
suchungen.  Dit werk is nooit afgerond
maar wat wel verschenen is, is van 
grote waarde voor het begrijpen van 
de oorspronkelijke Babylonische astro-
nomie en astrologie.

Het werk is duidelijk gedateerd maar 
Kugler geldt ook nu nog als een be-
langrijke bron.

Kugler publiceerde twee boeken, het 
tweede boek bestond uit meerdere de-
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len. Daarnaast verschenen er drie aanvullingen, waarvan één postuum is ver-
zorgd door Johann Schaumberger.

Een overzicht

Boek 1. Babylonische Planetenkunde. 374 p. 

Boek 2. Natur, Mythus und Geschichte als Grundlagen Babylonischer Zeitordnung. 

Deel 1. 224 p.

Deel 2

Band 1. 128 p.

Band 2. 314 p.

Aanvullingen:

Ergänzungen zum ersten und zweiten Buch. I. Teil. I-VIII. 132 p.

Ergänzungen zum ersten und zweiten Buch. II. Teil. IX-XIV. 112 p.

3. Ergänzungsheft zum ersten und zweiten Buch, Johann Schaumberger. 204 p.

Je kunt deze delen allen downloaden in PDF formaat via de volgende links. 

I. Buch: https://ia800304.us.archive.org/20/items/
sternkundeundst00kuglgoog/sternkundeundst00kuglgoog.pdf

II. Buch, I. Teil: https://ia800306.us.archive.org/5/items/p1sternkun-
deunds02kugl/p1sternkundeunds02kugl.pdf

II. Buch, II. Teil, I. Heft: https://ia600303.us.archive.org/32/items/p21stern-
kundeunds02kugl/p21sternkundeunds02kugl.pdf 

II. Buch, II. Teil, II. Heft: https://ia600304.us.archive.org/34/items/
p22sternkundeunds02kugl/p22sternkundeunds02kugl.pdf

Ergänzungen zum ersten und zweiten Buch. I. Teil. I-VIII : https://
ia800303.us.archive.org/9/items/p21sternkundeunds00kugl/p21sternkun-
deunds00kugl.pdf

Ergänzungen zum ersten und zweiten Buch. II. Teil. IX-XIV : https://
ia600306.us.archive.org/27/items/p29sternkundeunds00kugl/p29sternkun-
deunds00kugl.pdf

3. Ergänzungsheft zum ersten und zweiten Buch, auteur Johann Schaum-
berger: https://ia600906.us.archive.org/8/items/gri_33125008378909/
gri_33125008378909.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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