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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.
Toekomstige data dit jaar: 1 oktober, 5 november, 3 december:
Inhoud programma nog niet bekend.
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In Memoriam: Drs Wim van Dam,
een markant en invloedrijk
astroloog
Rudolf H. Smit
Wim van Dam is niet meer.
Hij stierf op 4 augustus in het
LUMC te Leiden en laat echtgenote Dorota, zoon Rudolf en
dochter Liliane achter. Hij
werd 72 jaar.
Waarschijnlijk voor veel lezers
van dit In Memoriam zal Wim
van Dam geen bekende zijn.
Toch speelde hij in de jaren
70 en 80 van de vorige eeuw
een heel belangrijke rol in de
Nederlandse – en in mindere
mate engelstalige – astrologie.
Ook was hij vanaf het begin
redacteur van de eerste drie
tijdschriften waarmee de
NVWOA verbonden is geweest: Tijdschrift Astrologie,
Wetenschap & Astrologie en
Astrologie in Onderzoek.
Wim en ik hebben destijds –
ik spreek over de jaren zeventig – veel met elkaar samengewerkt. Ik leerde hem kennen via Jan Bernard Gieles, destijds de meest uitgesproken en uiteindelijk
ook beruchtste astroloog van Nederland; berucht vanwege zijn bizarre
voorspellingen. Hoe onze kennismaking destijds is verlopen weet ik niet
meer goed. Maar wat van begin af aan duidelijk werd was dat Wim een
buitengewoon begaafde persoon was. Hij studeerde slavische talen (o.a.
Russisch) naast de destijds gebruikelijke drie talen Engels, Duits en Frans.
Behalve zijn enorme talenkennis bleek hij ook nog bijzonder goed in wiskunde en die stelde hij ten dienste van de astrologie.

Dit is een foto van Wim uit 2006. Hij staat hier bij
het portret van zijn overgrootvader (1824-1914).
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Toen hij in 1985 de Poolse Dorota ontmoette en daarop verliefd werd,
leerde hij binnen twee weken voldoende Pools om goed met haar te kunnen communiceren. Wim en Dorota trouwden op 14 juni 1986 in Warschau.
In zijn omgang met mensen bleek zijn radde tong en zijn uitgesproken
grappige en soms scherpe humor. Met Wim kon je lachen, en hóé! Waarschijnlijk was hij in dat opzicht beïnvloed door één van zijn hoogleraren,
Karel van het Reve (inderdaad, de “geleerde broer”van schrijver Gerard),
die eveneens bekend was om zijn scherpzinnige humor. Verder was Wim
een productief schrijver over astrologische onderwerpen, waarbij hij zich
vooral bezighield met voorspellingstechnieken. Bovendien bekwaamde hij
zich in het programmeren van computers, wat naderhand ook zijn hoofdberoep werd. Hij werkte van 1981 t/m 2008 in het Academisch Ziekenhuis
Leiden (later werd dat het LUMC, i.e. Leids Universitair Medisch Centrum).
Hij was daar ondermeer projectleider op de afdeling Centrale Dienst Informatie Voorziening, later in 2005 genoemd het Directoraat ICT.
Het is aan Wim te danken dat de eerste astrologische computerprogramma’s in Nederland beschikbaar kwamen in de computertaal BASIC. Ik
herinner mij dat hij en ik ongeveer gelijktijdig de destijds wel heel dure
Commodore CBM 3032 kochten, één van de voorlopers van de beroemde
Commodore-64 home computer. Ik maakte gretig gebruik van Wims
astroprogramma’s die hij voor deze computer(s) ontwierp en heb naderhand zelf eigen variaties daarop ontwikkeld. Ja, dat was een gouden tijd!
Vooral vanwege Wims revolutionaire variatie op de techniek die al tientallen jaren bekend stond als Primaire Directies. Het was een uitwerking van
de principes die reeds waren vast gelegd door de grote Claudio Ptolemeus
in diens beroemde werk Tetrabiblos (2e eeuw na Christus), door vele astrologen nog steeds gezien als hèt grondleggende boekwerk van de moderne astrologie. Het is nu niet de plaats om grondig in te gaan op de wiskundige principes achter deze astrologisch techniek*), maar het is belangrijk te weten dat Wims variant van deze Primaire Directies aanvankelijk
heel succesvol leek te zijn. Ik heb ze dan ook jarenlang toegepast dankzij
Wims astrosoftware programma dat hij de naam Morinus meegaf.**) Wim
hechtte grote waarde aan het werk van Morinus, vandaar de naamkeuze
voor zijn astrosoftware.
Daar bleef het niet bij. Volgens zijn Wikipedia-pagina: Van Dam propageerde het gebruik van klassieke technieken als vaste sterren, verhoging
en val en kritieke graden. Hij schreef enkele boeken en een groot aantal
tijdschriftartikelen. Medio 2007 openden de makers van het astrologiecomputerprogramma Kepler een speciale rubriek waarin Wim van Dam artikelen publiceerde, nog altijd op in te loggen via: http://www.astrosoftware.com/WimVanDamcorner.htm.

3 van 23

In de loop van de jaren 80 trok Wim zich min of meer terug uit de wereld
van de Nederlandse astrologie, om zich vooral te wijden aan zijn werk en
zijn gezin. Wel werkte hij voortdurend aan de uitbreiding en verbetering
van zijn astrosoftware Morinus. Overigens moet gezegd worden dat Wim
nooit een astrologische praktijk heeft gevoerd.

Horoscoop Wim van Dam, 26 juli 1950, 14:11 uur, Haarlem. Eigen opgave, voor parallax gecorrigeerd.
Triest genoeg ging in de jaren tien van deze eeuw zijn gezondheid achteruit. De diagnose Parkinson viel in 2012, maar Wim was al een aantal jaren
4 van 23

ziek. Dat werd allemaal verergerd door een ongelukkige val van de trap in
zijn huis: zijn heup was gebroken. Hij onderging een zogenoemde Girdlestone operatie, maar een kunstheup werd hem onthouden. Wim werd
daardoor noodgedwongen invalide en kon zich slechts voortbewegen in
een electrische rolstoel. Zoals Dorota het me schreef heeft hij dat nooit
kunnen accepteren. Ook schrijft zij: “Hij kon niet meer lopen en niet meer
staan. Wim had blijvende pijn in zijn geopereerde heup, met name bij bewegingen ervan. De pijn was verschrikkelijk en er waren geen pijnstillers
die zijn pijn konden verlichten. Na de operatie heeft Wim ongeveer een
half jaar in het verpleeghuis moeten verblijven, alwaar zijn Parkinson is
verergerd. Hij zou er revalidatie moeten krijgen, maar dat is nooit echt
gebeurd. Wim is daar vermagerd en psychisch gebroken. Hij ervoer het
verpleeghuis als een vreselijke plek.” Dorota kon dat niet langer aanzien
en nam hem mee naar huis. Daar heeft ze hem tot het laatst toe meer
dan liefdevol verzorgd.
Hij was nog in het verpleeghuis toen ik een telefoongesprek met hem had.
Hij vertelde mij daarbij iets waarvan ik erg opkeek: zijn uiteindelijke inzicht over zijn passie astrologie was dat hij eigenlijk al die jaren een hersenschim had nagejaagd. Kortom, hij had de astrologie vaarwel gezegd.
Later kwam hij daar enigszins op terug. Hij hervond zijn interesse in de
astrologie en bekeek, zij het met veel moeite, op bed, weer zijn eigen Morinus-software op zijn eigen extra lichtgewicht lap-top computer.
Door mijn eigen gezondheidsperikelen verloor ik het contact met hem. Tot
de mail die ik ontving van zijn Dorota: Wim was opgenomen in het LUMC
vanwege een longontsteking en hij overleed daar op 4 augustus 2022.
Zijn uitvaart had plaats op 10 augustus. Hij werd bijgezet in het familiegraf bij zijn overgrootvader. Het is dieptriest dat zo’n briljante, levendige
en aimabele man op deze wijze aan zijn eind moest komen.

Opmerkingen
*) Even in het kort: Primaire Directies zijn een complexe techniek, en dat

geldt zeker voor die welke zijn ontwikkeld door Wim van Dam. Allereerst
zijn ze gebaseerd op diurnale bewegingen van de planeten (en cuspen) tijdens de minuten en uren ná de geboorte. Daarbij gaat Wim uit van de
ware zonneboog die wordt opgeteld bij het MC. Elke zonneboog van ca 1
graad geldt dan voor één jaar. Dat houdt overigens in dat het systeem alleen naar behoren werkt bij een zo exact mogelijke geboortetijd. (Let wel
– e.e.a. heeft slechts zijdelings te maken met de zogenoemde ware-zonneboogdirecties). Hoe het ook zij, de ervaringen van Wim en mij zijn dat
de resultaten soms verrassend goed konden zijn, maar net zo vaak ook
niet. Reden waarom ik na jarenlange experimenten dit systeem niet meer
gebruik. (Het is overigens dankzij de computer dat primaire directies weer
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in gebruik zijn gekomen. Met de hand zulke directies berekenen vereist
namelijk wiskundige kennis en heel veel tijd. Een computer levert een set
primaire directies af in een fractie van een seconde.)
Uit nieuwsgierigheid heb ik zijn primairen losgelaten op de sterfdatum van
Wim (met behulp van zijn Morinus-software). Zijn geboortedata zijn 26
juli 1950 te Haarlem, tijd 14:11. Dat levert een Ascendant op van 9:09
Scorpio en MC van 24:07 Leo. Welnu, zijn Primaire Saturnus (volgens de
tradionele astrologie symboliserend de Man met de Zeis, ofwel de dood)
was vierkant Mercurius, Heer van het Achtste Huis (huis van de dood). En:
vierkant met Pluto, Heer van de Ascendant en bovendien de natuurlijke
heer van het Achtste Huis. Tevens stond Primaire Neptunus conjunct cusp
2, ofwel opposiet cusp 8. Verder was er een transit Uranus vierkant op zowel Mercurius als Pluto.
Ik denk wel dat Wim al deze posities heel toepasselijk zou hebben gevonden.
**) Morinus, de naam van Jean Baptiste Morin de Villefranche – kortweg
Morinus – die leefde van 1583 tot 1656. Hij was één van de invloedrijkste
astrologen ooit, onder meer door rake voorspellingen die aan hem zijn
toegeschreven. Zijn levenswerk is de Astrologia Gallica, een omvangrijke
reeks van 26 delen. Wim was zeer onder de indruk van het werk van Morinus.
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Congres Metafysica
Op 28 oktober a.s. organiseert NVWOA-lid Cees Jansen een congres over
Metafysica.

Dr. Hein van Dongen, filosoof en docent verschillende opleidingen o.a.
Academie van Geesteswetenschappen, Utrecht, is uitgenodigd als spreker.
Overige bijdragen zijn welkom. Als je een lezing of presentatie wilt geven,
stuur dan een korte samenvatting van maximaal een A4 naar Cees Jansen, astrobiz@ceesjansen.nl.

Een greep uit mogelijke onderwerpen: Fundamenten van filosofie van de
metafysica; introducties, fundamenten en wetmatigheden van Akash, Morfogenetica, Astrologie, spiritualiteit. Plaats en rol van de exacte wetenschappen in de geesteswetenschappen.

Bijdrage in de kosten bedraagt € 25 pp. Dit is inclusief koffie en thee, exclusief lunch. Lunch en overige dranken kunnen tegen betaling verkregen
worden in het inpandige grand cafe.

Registratie kan d.m.v. een e-mail naar astrobiz@ceesjansen.nl. Registratie
is definitief na ontvangst van de bijdrage in de kosten.

Datum: 28 oktober 2022
Tijd: 11u – 16u
Plaats: ’s-Hertogenbosch
Locatie: De Biechten, https://debiechten.nl
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Orbs voor aspecten
Jan Kampherbeek

Hoe bepaal je de orb voor een aspect? Dat is mede afhankelijk van hoe je
een aspect definieert. In de Helleense astrologie bepaal je aspecten in
eerste instantie op basis van tekens: elke planeet in Ram staat driehoek
met elke planeet in Leeuw of Boogschutter. De 'orb' is het teken zelf. Morinus keek naar de afwikkeling van een aspect en hield daarbij rekening
met retrogradatie. Kepler baseerde aspecten puur op geometrische verhoudingen en introduceerde aspecten die niet de lengte van een geheel
aantal tekens hebben, zoals het quintiel. Binnen de NVWOA is het werk
van Albert Bredenhoff welbekend: hij baseert de orb op harmonics.
In de meeste gevallen zie je dat astrologen een redelijk vaste waarde aanhouden tussen ongeveer 7 en 10 graden. Maar daarbij maken ze wel verschil tussen de aspecten, met name mineur en majeur. En ze maken soms
verschil tussen de planeten: een aspect tussen Neptunus en Uranus is gezien in de tijd - minder specifiek dan een aspect tussen Maan en Mercurius en kun je kunt daarom besluiten dat aspect een kleinere orb te geven.
Tenzij je met aspecten tussen hele tekens werkt zul je een orb als gradueel zien. Een aspect verdwijnt niet
abrupt op de grens van de orb. Er is
een geleidelijke afname en de orb
geeft aan wanneer de afname zo
groot is dat het aspect niet meer relevant is.
Het is daarbij goed mogelijk dat die
geleidelijke afname niet lineair is
maar bijvoorbeeld conform een normaal-verdeling.

Een normaal verdeling

Enigma
Zoals bekend werk ik aan Enigma, een programma voor astrologisch onderzoek. Ik heb nu een eerste variant voor orb-bepaling bij aspecten opgezet. Deze variant zal beschikbaar zijn in de komende release van Enigma. Andere varianten komen ook aan bod maar in een later stadium.
Ik probeer rekening te houden met de volgende fdikeaspecten:


de planeten die een aspect vormen.
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het aspect zelf.



het verloop van de orb.

Parameters
Voor de berekeningen gebruik ik de volgende parameters:


een basis orb. De maximale afwijking die is toegestaan.



een weegfactor per planeet, lopend van 0 tot 1. Bij 0 laat je de planeet altijd buiten beschouwing, bij 1 telt de planeet voor 100%
mee.



een weegfactor per aspect, lopend van 0 tot 1. Bij 0 telt een aspect
nooit mee, bij 1 gaat het om het krachtigste aspect dat je hanteert.

Deze waarden zijn arbitrair maar zullen uiteraard aanpasbaar zijn. Het
voordeel is dat je de waarden vast kunt leggen en tot een consistente bepaling van een orb kunt komen. Dat is noodzakelijk voor onderzoek en
kan daarnaast ook in de astrologische praktijk prettig zijn.

Algoritme
Bij een aspect is er sprake van twee planeten (punten) en één aspecthoek. Voor de bepaling van de orb gebruiken we de hoogste wegingsfactor
van de twee planeten. Die wegingsfactor baseer je immers meestal op de
snelheid van de planeet. Bij snel bewegende planeten duren aspecten korter en zijn ze dus specifieker. Een conjunctie tussen Maan en Pluto duurt
maar kort, ook al beweegt Pluto nauwelijks.
De berekening wordt dan :
basis orb * grootste factor van twee planeten * factor voor aspect
Een voorbeeld: Mercurius driehoek Saturnus. De basisorb is 10 graden, de
wegingsfactor voor Mercurius is 0,9 en die voor Saturnus 0,7. De wegingsfactor voor een driehoek is 0,85: de orb is dan (basisorb * weging Mercurius * weging driehoek) = 10 * 0.9 * 0.85 = 7,65 graden
Hiermee beschikken we over een eenduidige manier om de orb te bepalen. Maar we willen ook een indicatie van het verloop van de orb. Hiervoor
gebruik ik een exactheidswaarde: de werkelijke orb gedeeld door de toegestane orb. Als in het voorbeeld de driehoek tussen Mercurius en Saturnus 3,6 graden is krijg je een exactheidswaarde van 3,6/7,65 = 0,47.
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Die exactheidswaarden toon ik in een tabel en geef ik ook aan in de horoscooptekening. De dikte van de lijnen in de tekening correspondeert met
de exactheidswaarden. De tekening in Enigma kun je eenvoudig vergroten
en verkleinen: alle waarden, ook de dikte van de aspectlijnen, blijven dan
in dezelfde verhouding.
In de onderstaande figuur zie je het effect in de horoscoop van Jorge Luis
Borges (Buenos Aires, 58W27, 34Z37, 24 aug. 1899 3:30 AM lokale tijd,
UT: 7:46:44, Astro-Databank https://www.astro.com/astro-databank/Borges,_Jorge_Luis Burgerlijke Stand).

De mineur aspecten in deze tekening zijn grijs. Aspecten naar MC en Ascendant zijn niet meegenomen.
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In een aspectentabel vind je de toegepaste orb en de waarde voor de
exactheid van het aspect.

Bijzondere situaties
De onderzoeker/astroloog bepaalt zelf de parameters voor de orb-berekening. Je kunt alle planeten gelijkschakelen door elke planeet een wegingsfactor 1 te geven. Hetzelfde kan ook voor de aspecten. Door een planeet
of aspect een wegingsfactor 0 te geven schakel je deze feitelijk uit. Een
niet ongebruikelijke oplossing zal zijn de majeure aspecten een factor 1 te
geven en de majeure aspecten een lagere factor.
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Basis orb

10 graden

Wegingsfactoren planeten
Zon en Maan

1,0

Mercurius, Venus en Mars

0,9

Jupiter en Saturnus

0,7

Uranus, Neptunus en Pluto

0,6

Node en Chiron

0,3

Wegingsfactoren aspecten
Conjunctie en oppositie

1,0

Driehoek en vierkant

0,85

Sextiel

0,7

Semisextiel, halfvierkant, anderhalf- 0,2
vierkant, inconjunct
Septiel, quintiel, biquintiel

0,1

Er zijn veel meer factoren waar je rekening mee kunt, of misschien moet,
houden bij het bepalen van aspecten. Zijn de aspecten ingaand of uitgaand? Toenemend of afnemend? Binnen of buiten teken? Is er een overbrugging? Is er sprake van receptie? Of je dat allemaal moet kwantificeren
weet ik niet. In een onderzoek moet je dat consequent wel of niet doen, in
de duidingspraktijk kun je er mee spelen.
Een alternatief voor de hier gebruikte methode is het vastleggen van elk
mogelijk aspect paar. Daar heb ik niet voor gekozen. Dan zou je je moeten beperken tot alleen combinaties van planeten of alleen tot aspecten.
Immers, bij 12 planeten en 12 aspecten komt je op 12 * 11 * 12 mogelijke combinaties, 1584 in totaal. Mij lijkt dat zowel planeten als aspecten
belangrijk zijn bij de orb-bepaling maar dat het invullen van 1584 orbs
niet haalbaar is.
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Mundaan: Node in nauw aspect
met een planeet
Frank Vernooij
In de vorige Nieuwsbrief vestigde ik de aandacht op de conjunctie NodeUranus op 1 augustus met de vraag of er in de wereld iets merkbaar zou
zijn van wat in de persoonlijke sfeer misschien kan worden geduid als ‘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 aspecten in het gebeuren’.
Misschien heeft iemand in die dagen hierop gelet – zelf heb ik de kranten
van die dag en vlak erom heen nog eens bekeken en een viertal gebeurtenissen geselecteerd die me als de belangwekkendste voorkwamen op die
dag en de dag erna.
Ieder kan zelf beoordelen in welke mate, zoal, deze gebeurtenissen symbolisch met deze stand overeen zouden kunnen komen.
In de Oekraine: Graanexport hervat, schepen kunnen het land weer uit en
misschien links en rechts een hongersnood voorkomen.
In de USA: Nancy Pelosi laat zich niet weerhouden en gaat toch naar Taiwan.
Ook in de USA: Uitgerekend Kansas stemt voor behoud van abortus, tegen elke verwachting in. In Afghanistan: Al-Qaida-leider en '9/11-brein'
Zawahiri gedood bij drone-aanval in Afghanistan- na 21 jaar.
Toevallig zag ik dezer dagen ook de horoscoop van de Russische inval in
de Oekraine van 24 02 2022 weer eens. In de horoscoop onder meer een
sextiel Pluto-Node orb 1.29 graad, quintiel Jupiter-Node (1.15 graad), een
halfvierkant met Cheiron (.52) en een halfsextiel met de Zwarte Maan
(1.40).
Toen ook nog even naar ‘nine-eleven’ gekeken: 11 september 2001: Node
oppositie Mars (orb 1.40), driehoek Zwarte Maan (0.53) én ook een halfvierkant Venus (0.17).

Misschien interessante onderzoeksmaterie.
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Franz Xaver Kugler
Albert Bredenhoff

In de nieuwsbrief van augustus stond de melding
dat het boek “Sternkunde
und Sterndienst in Babel”
van F.X.Kugler toegankelijk is via het net. Over
deze Kugler (27-11-1862
– 25-01-1929) zijn nog
een paar terzijdes te vermelden. In de 19de eeuw
werd in het pittoreske
plaatsje Valkenburg een
klooster gebouwd door
Duitse Jezuïeten; ze werden door de Duitse overheid verbannen en vestigden zich in de omringende
landen. Boven op het
klooster werd in 1894 een
koepel gebouwd ten bate
van bovengenoemde Kugler die op het gebied van
de Babylonische astronomie een expert was. In
2001 ben ik naar ValkenFranz Xaver Kugler (WikiPedia)
burg gereden om het
klooster met de koepel in
ogenschouw te nemen.
Alle paters en nonnen waren eruit vertrokken en het was nu in bezit van
de aanhangers van de transcendente meditatie. Ik vroeg aan hen om toegang tot de koepel: dat bleek helaas niet mogelijk. De geschiedenis van
het klooster is bijzonder temeer omdat tijdens de tweede wereldoorlog het
een eliteschool werd voor de Duitsers. Paul van der Steen heeft daar de
geschiedenis van beschreven in zijn boek “Keurkinderen: Hitlers elitescholen in Nederland” (2009) en het TV-programma “Andere Tijden” maakte
daar een reportage over waarbij ze wel enige beelden lieten zien van de
verwaarloosde koepel, door Kugler ooit in gebruik genomen als sterrenwacht. Het is mij onbekend hoe de huidige situatie aldaar is en wie het eigendom heeft.
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Toen ik ooit een kavel kocht op een boekenveiling met veel werk over de
assyriologie was er ook een boek van Kugler bij: “Im Bannkreis Babels” uit
1910, waarin Kugler met name de degens kruist met Hugo Winckler (0407-1865 – 19-04-1913) die een fervent vertegenwoordiger was van het
panbabylonisme. Dit boek van Kugler is te lezen op het net. Ondergetekende heeft in 1983 twee publicaties van Winckler vertaald en uitgegeven
als “De mythologie der Babyloniërs”, digitaal beschikbaar op de site
www.radixpro.nl. Het is goed om te weten dat twee paters Jezuïeten aan
de basis stonden van het onderzoek van de kleitabletten met spijkerschrift
welke een astronomische inhoud hadden, te weten Joseph Epping (01-121835 – 22-08-1894) en Johann Nepomuk Strassmaier (15-05-1846 – 1101-1920 ). De beide geleerden leefden en werkten buiten Duitsland en
voor een groot deel in Nederland. Prof. Teije de Jong heeft hierover een
informatief hoofdstuk geschreven in “A mathematician's journeys” over leven en werk van Otto Neugebauer (26-05-1899 – 19-02-1990) en het afscheidscollege van De Jong “Opzien in verwondering” was ook gewijd aan
de beginperiode van dit astronomische onderzoek. De Jong heeft enige jaren terug een voordracht hierover gehouden voor onze vereniging in
Utrecht en daar bleek dat De Jong wel toegang had gekregen om de koepel in Valkenburg te bekijken.

Enige jaren terug bezocht de Amerikaanse assyriologe Francesca Rochberg (08-05-1952) Leiden om in het Rijksmuseum van Oudheden een
voordracht te houden. Zij kan beschouwd worden als de “grande dame”
van haar vakgebied, was voor het eerst in Nederland en trok een volle
zaal toehoorders. In het begin van haar lezing noemde ze ook de namen
van Strassmaier en Epping om te vervolgen met de laatste ontwikkeling
op haar vakgebied. Toen er na afloop gelegenheid was voor vragen en opmerkingen kon ik zeggen dat zowel Strassmaier, Epping en ook dus Kugler hier in Nederland gewoond en gewerkt hebben. Hoewel het alle drie
Duitsers zijn is het toch van belang te weten dat Nederland een rol heeft
gespeeld in het prille onderzoek van de Assyriologie.
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Uit de Astrological Journal van
mei / juni 2022
Frank Vernooij

– Een portret van Ella Fitzgerald door Frank C. Clifford n.a.v. een nieuwe geboortedatum (!) en een tijd
is opgedoken met geboortecertificaat. Wat mij in de
horoscoop opvalt is een
driehoek van de Node met
Jupiter (orb .42) en Jupiter
conjunct MC (orb 3.38).
Geen gelukkig opgroeien
maar wel een in de wereld
succevolle zichtbare ster.
– Een artikel van de
hoofdredacteur Victor Olliver over de ‘wortels’ van
Poetin. D.w.z een vergelijking van de horoscoop van
de inval in Oekraine 24 02
2022 5 uur oost-europese
tijd (hij localiseert de plek
in Kiev tot mijn verbazing)
met die van Poetin, Stalin,
Peter de Grote en keizerin
Catherina de Grote. Hij
noemt het ‘zombie-astrologie’: huidige gebeurtenissen linken aan overledenen.

– En een ander artikel over de Russische inval door Zeynep Ozlem Yalcin waarbij
profecties en de solar return worden toegepast op de horoscopen van Zelenski en
Poetin.

– In zijn ‘Vaste Sterren’ column richt Oscar Hofman zijn pijlen op Prins Andrew.
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– Van Pernel Thyseldew worden een aantal oude foto’s gepubliceerd uit de zestiger
en zeventiger jaren van prominenten zoals Charles Harvey, Jeff Mayo en John Addey.

– Lianne McCafferty beschrijft het leven van madame de Pompadour geboren 29 12
1721 LMT in Parijs aan de hand van de asteriode Juno – ze geeft ook een horoscoop
van de ontdekking van Juno op 1 sept 1804 22.12 LMT Lilienthal door Karl Harding.

– Ray Grasse beschrijft wat anekdotische situaties toen hij in zijn jeugd een paar
keer een top-popmusicus uit die tijd, onder meer Mick Jagger van de Rolling Stones
en Jimi Hendrickx zou ontmoeten en dit telkens de mist inging, tot zijn grote frustratie
– om daarna te ontdekken dat diens Saturnus een sterk aspect maakte met zijn Zon.
Een uittreksel uit zijn laatste boek.

– Alan Oken, prominent astroloog en auteur van zeer bekend geworden boeken, is
overleden. Bij zijn overlijden staan een aantal anderen stil waaronder Nick Campion.

Astronomie voor astrologen uitgesteld
Deze keer geen bijdrage in de reeks over astronomie. Volgende
Nieuwsbrief pakken we de draad weer op met een artikel over declinaties.
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Welke software gebruiken astrologen ?
Jan Kampherbeek
Voor het berekenen van horoscopen is veel software beschikbaar. Maar
welke programma’s zijn nu echt populair? En welke besturingssystemen
hebben de overhand bij astrologen?
Om hier wat meer inzicht in te krijgen heb ik twee peilingen opgezet op de
bekende Facebook groep ‘AstrologieBlog’ van Liz Hathway. Deze groep telt
1800 leden en is niet gericht op een specifieke vorm van astrologie. Peilingen op Facebook voldoen niet aan de eisen van wetenschappelijk onderzoek, die pretentie heb ik dan ook niet. Maar dergelijke peilingen geven
wel een indicatie.

Besturingssystemen: Windows favoriet
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In de eerste peiling op 2 augustus reageerden de deelnemers op de vraag
welke besturingssysteem ze gebruikten voor het draaien van astrologische
programma’s. In de afbeelding zie je de eindstand op 15 augustus nadat
70 mensen hun stem hadden uitgebracht. Windows haalt 60% van de
stemmen en is dus duidelijk favoriet. Als je kijkt naar systemen die op een
‘gewone’ computer (desktop of laptop) draaien is de verhouding 60% Windows, 17% MacOs (Apple) en 2% Linux. 79% van de astrologen werkt dus
op relatief klassieke hardware waarbij het gebruik van Windows 3,5 keer
zo groot is als het gebruik van Apple en Linux een te verwaarlozen aandeel heeft. In totaal 19% van de deelnemers werk op een mobiel systeem
(telefoon of tablet) waarbij de Apple systemen (11%) populairder zijn dan
Android (8%).
De alerte lezer zal niet zijn ontgaan dat de percentages niet optellen tot
100%. Facebook gebruikt kennelijk een algoritme dat getallen niet afrondt
maar afkapt.

Astrologische programma’s: PlanetDance het populairst
Op 6 augustus plaatste ik een tweede peiling, dit keer met de vraag ‘Welk
astrologie programma gebruik je het meest?’. Aanvankelijk waren er 12
opties maar gebruikers konden programma’s toevoegen, de uiteindelijke
lijst bevat 23 programma’s. Op 15 augustus hadden 115 mensen een
stem uitgebracht. In de tabel zie je de scores. Omdat Facebook de getallen niet afrondt maar afkapt betekent een score van 0% dat er 0 of 1 keer
voor deze optie is gekozen.
De hoogste score is voor PlanetDance van Jean Cremers: 28% terwijl je
kunt kiezen uit 23 programma’s is een opmerkelijk goed resultaat. PlanetDance wordt op de voet gevolgd door het online programma van Astro.com dat 26% haalt.
Alle andere programma’s halen 10% of minder. De score voor AstroGold
(10%) is zeker niet slecht, dit programma draait immers uitsluitend op
Apple hardware. SolarFire wordt door velen als een standaard gezien maar
maakt dat in deze peiling niet waar: 10% terwijl het programma op het
favoriete besturingssysteem Windows draait. Dat had waarschijnlijk niemand verwacht.
Het zijn vooral gratis programma’s die goed scoren. PlanetDance en Astro.com kosten niets. Het is natuurlijk niet onlogisch dat mensen het liefst
gratis software gebruiken. Maar die gratis software biedt kennelijk wel de
functionaliteit die astrologen wensen.
Er zijn ook gratis programma’s die slecht scoren in deze peiling maar goede mogelijkheden bieden. Ik denk aan Astrolog en Morinus maar ook aan
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Zeus dat voorlopig nog gratis is. Astrolog biedt onder meer mogelijkheden
voor 3D-weergave, Morinus (niet te verwarren met het gelijknamige vroegere programma van Wim van Dam) is maatgevend op het gebied van
primaire directies en Zeus is een programma in ontwikkeling met opmerkelijke technische vernieuwingen.

Score per programma
Programma

Score in %

PlanetDance

28

Astro.com (online)

26

AstroGold

10

Solar Fire

10

Astroscoop

7

Astrolab

4

Kala (vedisch), Astro-seek (online), Mercurius, elk:

1

Astrolog, Kepler (Sirius/Pegasus), Mastro, Morinus, Vulcanus, What Watch, Zeus, Haydn’s Jyotish (Vedisch), Astrocalc, Astrocontact, Olympia, Parashara’s Light 9.0, Sirius
3.0, Starlight, elk:

0
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Chi-kwadraat: berekening
De chi-kwadraat toets is populair in astrologisch onderzoek.
Als je deze zelf uit wilt voeren kan dat eenvoudig met een spreadsheet. Je
kunt kiezen uit een ruim aanbod van instructies op Internet.
Een handleiding is Chi Square P Value Excel: Easy Steps
https://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/excel-statistics/calculate-chi-square-p-value-excel/
Hier vind je een korte
video met een basale
uitleg, die is vooral geschikt voor het vergelijken van een kolom
met gemeten waarden
met een kolom met de
verwachte waarden.
Behalve de video vind
je hier ook een puntsgewijze uitleg in tekst.
Aardig is dat in deze
video een astrologisch
onderwerp is gekozen: de verdeling van een groep mensen over de dierenriemtekens. Helaas klopt de methodologie niet. De statistische berekening is prima maar de maker van deze test houdt geen rekening met artefacten. Astronomisch: de Zon staat niet even lang in elk teken en demografisch: het aantal geboortes fluctueert gedurende het jaar. Voor het begrijpen van de chi-kwadraat test maakt dat niets uit maar het is wel illustratief dat je er niet bent met het begrijpen van statistiek alleen.
Een tweede, wat uitgebreidere, video richt zich op Google Sheets. De
werkwijze is overigens vrijwel gelijk bij de verschillende spread-sheets:
Google Sheets: Performing a Chi-Squared Test vind je via
https://www.youtube.com/watch?v=n06JNqE8kuE
In deze video leer je iets meer over de achtergrond van de chi-kwadraat
berekening.
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Gratis downloaden. C. J. Snijders: Beginselen der astrologie
en Astrologie en levensbeschouwing
Een groot deel van het materiaal van Nederlandse astrologen tussen de
twee wereldoorlogen kun je nu downloaden. Het klassieke werk ‘Beginselen’ der astrologie van C. J. Snijders zullen de meeste astrologen wel in de
kast hebben staan maar een dunner werkje, ‘Astrologie en levensbeschouwing’ van dezelfde schrijver, is wat minder bekend. Beide werken kun je
nu downloaden via Delpher.

De boeken die Delpher aanbiedt kun je het eenvoudigst downloaden via
de Koninklijke Bibliotheek. Gebruik de voglende links: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB28:011213000:pdf voor Beginselen der Astrologie en https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB28:010301000:pdf
voor Astrologie en levensbeschouwing.
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Colofon
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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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