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Agenda

1 oktober:een discussie bijeenkomst. Bespreking van enkele horoscopen 
in het kader van lopende onderzoeken, bijdrage van Albert Bredenhoff 
over harmonics en wat verder naar voren komt. Deze bijeenkomst is ‘live’ 
in de Kruisstraat 307 in Utrecht, met tevens Zoom mogelijkheid. De 
ervaringen met deze combi worden steeds beter.

5 november: Hans van Oosterhout met als onderwerp ‘Visie op de 
astrologie’.

3 december: Frank Vernooij met ‘Explosieonderzoek : resultaten na 
flinke uitbreiding van het onderzoeksbestand’.

De bijeenkomsten beginnen om 13:30 uur.

2 van 43



De Neptunus – Pluto Cyclus
Cees Jansen

Baanresonantie

De planeet Neptunus doet ongeveer 164,8 jaar over een volledige omloop 
om de zon. De dwergplaneet Pluto doet er zo’n 248 jaar over. Je ziet de 
verhouding 2:3 in omlooptijden, de baanresonantie. Dat betekent dat na 
494 jaar beide hemellichamen weer op hun onderlinge uitgangspositie 
staan.  Een ander fenomeen is de sterk variërende snelheid t.o.v. de aar-
de van Pluto als gevolg van zijn sterk excentrisch ellipsvormige baan om 
de zon. Een baan die voor een deel de baan van Neptunus raakt en er zelf
binnen loopt. Deze baaneigenschappen manifesteren zich in de zodiak op 
een bijzondere manier. Zo bewegen beide objecten in de zodiak zich ge-
durende lange tijd vrijwel even snel. Het gevolg hiervan is dat in bepaalde
periodes vele generaties eenzelfde aspect tussen Neptunus en Pluto in de 
geboortehoroscoop hebben. “Hee, heb jij ook een sextiel Neptunus – Plu-
to?” Vrijwel zeker wordt die vraag bevestigend beantwoord.

700 jaar Neptunus – Pluto
Onderstaande grafiek is gemaakt met PlanetDance en laat het verloop van
beide objecten – de lengte –  in de zodiak zien over een periode van 700 
jaar, beginnend 1 januari 1750.
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Neptunus staat conjunct Pluto in 1891 en 2385, resp. in de 9e en de 13e 
graad in het teken Tweelingen. Niet getoond in de grafiek, maar ook in 
2878 in de 16e graad Tweelingen. De gekleurde gebieden laten de perio-
den zien waarin er majeure aspecten tussen de twee zijn. Groen voor sex-
tiel, rood voor vierkant en oppositie, blauw voor driehoek en grijs voor in-
conjunct. De verticale streepjeslijn markeert de datum van aanmaak van 
de grafiek, 29 augustus 2022. De orb voor de aspecten is 5 graden geno-
men.

Opvallend zijn de twee langjarige gebieden met een uitgaand sextiel- en 
een ingaand driehoekaspect. Het uitgaand sextielaspect tussen Neptunus 
in Weegschaal en Pluto in Leeuw begint al in 1943 en eindigt omstreeks 
2038, met Neptunus in de laatste graad van Ram en Pluto in de 25e graad
van Waterman. Een korte periode van 2000 tot 2013  met een iets grotere
orb van 6 graden. Bijna een eeuw lang hetzelfde aspect!  Het langjarige 
ingaand driehoekaspect begint in 2188 met Neptunus in Ram en Pluto in 
Leeuw en eindigt in 2284 met Neptunus in Weegschaal en Pluto in Water-
man. Eveneens bijna een eeuw. De overige perioden van de gehele cyclus 
van 494 jaar zijn de onderlinge aspecten tussen de twee van relatief korte
duur, ook het ingaand sextiel- en uitgaand driehoekaspect. Het inconjunct
duurt ca. 12 jaar vanaf 2108, echter wel negenmaal exact van 2112 – 
2116. De conjunctie duurt “slechts” 10 jaar, zoals die van 1887 – 1896.

Na een omloop om de Zon van Pluto, maakt Neptunus anderhalve omloop 
en wordt de uitgangspositie van het conjunct dan een oppositie. Daarna 
vervolgt Pluto zijn weg met een tweede omloop. Hierin zijn alle aspecten 
als het ware gespiegeld, om precies te zijn: het zijn elkaars supplementen
(180 graden – de aspecthoek) . Dus het uitgaande halfsextiel wordt een 
ingaand inconjunct, het uitgaande sextiel wordt een ingaande driehoek, 
enzovoort. Dat alles met ongeveer dezelfde tijdsduur. Ongeveer, want ten
gevolge van de relatief lange retrograde periodes is een verschil van een 
jaar mogelijk.

Betekenis

Het is alsof Pluto na de conjunctie met Neptunus zijn snelheid verhoogt en
Neptunus niet wil loslaten, op jacht gaat na de snelle passage, Neptunus 
een halt wil toeroepen. Een achtervolging die gedoemd is te mislukken, 
maar met plutonische kracht lang volgehouden wordt. Pluto volgend op 
een afstand van twee zodiaktekens, het sextiel. De aard van het uitgaan-
de sextielaspect is die van Tweelingen, van Mercurius. Tweelingen, het 
teken in de zodiak waar de conjunctie plaatsvond en nog lange tijd zal 
plaatsvinden en dat geldt ook voor de oppositie tussen de twee verafgele-
gen planeten van ons zonnestelsel. Mercurius die wil verbinden zonder 
meer. Tweelingen, het beweeglijke luchtteken dat  alles met communica-
tie en informatie van doen heeft. Vrijheid van beweging en communicatie 
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ook, heel breed. Informatie die Neptunus in beelden, dromen en hogere 
bewustzijnsperceptie over de wereld wil verspreiden. Maar vaak wel ver-
sluierd en verkeerd begrepen… Er is duidelijk ook een rol weggelegd voor 
Vulcanus, de hypothetische planeet uit de structurele astrologie. Daarover
later meer.

Na de oppositie wordt Pluto al getriggerd voor de komst van Neptunus 
door het ingaande inconjunctaspect. Dat aspect is juist van Schorpioen en 
Pluto – Mars aard. Diepgaande bewustwording, transformatie! Het daarop-
volgende langjarige ingaande driehoekaspect is van Boogschutter en 
Jupiter – Neptunus aard. Beweeglijk vuur, de verkondiging van de waar-
heid door de strenge leraar die met overmacht allerlei waanbeelden en 
versluierde onwaarheden naar het rijk der fabelen komt verwijzen. Je kunt
het ook zien als een bevrijdingsactie van Neptunus. De hogere octaaf van 
Neptunus die ons wil bevrijden uit de macht van het kwaad, de onderwe-
reld van Pluto, van deep fake. De twee opeenvolgende aspecten, incon-
junct en driehoek, raken precies de kern van het duo Pluto – Neptunus, 
verbonden middels de resonantie van hun banen om de Zon. Ditmaal lukt 
het Pluto om een kleine eeuw een harmonische afstand, een voorsprong, 
te bewaren op Neptunus… totdat ook deze cyclus onvermijdelijk ten einde 
komt.

De overige aspecten, inclusief de mineure, completeren het bovenstaande 
verhaal. Zo gaat het ingaande sextiel, dat van Waterman en Uranus (Pria-
pus – Maan) aard is, ook over de vrijheid, Meer de vrijheid van de ruimte 
die we hebben om onze revolutionaire, innovatieve ideeën en denkbeelden
te leven. Die vrijheden kunnen in het gedrang komen, viert de technocra-
tie zijn laatste hoogtepunten, maar evenzo  behoort een paradigmaver-
schuiving tot de mogelijkheden.

Gevolgen

Elke maand maakt de Maan alle mogelijke aspecten met alle andere ob-
jecten in de zodiak. De maan als derde factor in een aspectenpatroon met 
Neptunus en Pluto treedt dus elke maand verschillende keren op!  Aspec-
tenpatronen zoals de Yod, de kleine en grote  leerdriehoeken; Huber (“As-
pect Pattern Astrology”) beschrijft er een zestal met het sextiel als een 
van de aspecten.  Ook patronen met meer dan drie factoren, vierhoeken, 
vijfhoeken, enzovoort, zullen vaker voorkomen. Indien we ascendant, ge-
lukspunt en midhemel meenemen worden aspectenpatronen met het Nep-
tunus – Pluto sextiel als onderdeel een dagelijks gebeuren.  Vanzelfspre-
kend werkt het in de geboortehoroscoop op persoonlijke basis in samen-
hang met de gehele constellatie van factoren, huizen en tekens, maar ook
mundaan valt er vaak iets betekenisvols over te zeggen. Denk ook aan de 
sterke en minder sterke posities van beide planeten, zoals Pluto in Ram en
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Schorpioen en Neptunus in Vissen en Boogschutter. Het is maar dat je niet
verrast opkijkt, “Hé, heb jij ook Pluto in Leeuw sextiel Neptunus in Weeg-
schaal?”

Dit artikel is – met toestemming - overgenomen van de site van de auteur.

https://www.ceesjansen.nl/de-neptunus-pluto-cyclus

___________________________________________________________________

David Hamblin
 

In de Nieuwsbrief van augustus stond een interessante beschouwing van 
Albert Bredenhoff en een horoscopische beschouwing van Frank Vernooij 
van het 

moment waarop Hamblin de astrologie voor vele jaren vaarwel zei,  geba-
seerd op het door Albert Bredenhoff genoemde jaar: ongeveer 1990.

Frits Johann schreef ons dat hij op de website een ander jaartal - 1983 -  
voor deze gebeurtenis aantrof.

Desgevraagd antwoordde Albert Bredenhoff dat hij jarenlang heeft gecor-
respondeerd en gepubliceerd met Hamblin en dat dat duurde tot 1990. 

Dus tot dat jaar was Hamblin nog bezig met astrologie.

De tijd is hoe dan ook bij benadering en dat betekent dat de analyse van 
de horoscoop op basis van deze tijd discutabel is geworden.
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De Maan 
Bert Veen

Presentatie door Bert veen voor de NVWOA op zaterdag 3 september 
1992.

Enkele dia’s in de presentatie bevatten animaties die we in deze Nieuws-
brief helaas niet kunnen tonen. U kunt de PowerPoint met deze presenta-
tie downloaden via onze site, https://nvwoa.nl/txt/maan_veen.pptx, en 
dan kunt u de animaties wel zien.
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History of Sun Sign Astrology 
door Kim Farnell

Recensie: Jan Kampherbeek

Laat ik beginnen met een be-
kentenis: ik ben een uitgespro-
ken tegenstander van zonnete-
ken astrologie. Ik nam dit boek 
dus niet geheel objectief ter 
hand. Maar ik ben blij dat ik het
heb gelezen.

Zonneteken astrologie en pop 
astrologie liggen in elkaars ver-
lengde en zijn zelfs vaak syno-
niem. Dit boek verscheen eer-
der onder de titel Flirting with 
the Zodiac en die eerdere titel 
dekt de lading wellicht beter.

Kim Farnell is een uitstekend 
schrijfster en bekend van bio-
grafieën van onder meer Sep-
harial. Ze heeft niet alleen een 
vlotte stijl van schrijven maar 
combineert dat met diepgra-
vend onderzoek naar haar on-
derwerp. 

De bijna algemeen gehuldigde 
opvatting is dat de astrologi-

sche rubrieken op basis van zonnetekens in 1930 zijn geïntroduceerd door
R. H. Naylor. Deze astroloog was zeer succesvol met zijn rubrieken maar 
hij was zeker niet de eerste. En als je zonneteken astrologie breder trekt 
en kijkt naar gepopulariseerde - en vrijwel altijd versimpelde - vormen 
van astrologie zie je dat dit fenomeen al zo oud is als de astrologie zelf. 
Opvallend is dat het aanvankelijk vooral om op de Maan gebaseerde as-
trologie ging, vaak gerelateerd aan agrarische activiteiten.

Je komt in dit boek veel boeiende details tegen. Ik wist bijvoorbeeld niet 
dat zowel Dane Rudhyar als Nick Campion zich met zonneteken astrologie 
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bezig hebben gehouden. Maar belangrijker dan deze details is de histori-
sche ontwikkeling. De gebruikelijke boeken over de geschiedenis van de 
astrologie beschrijven vrijwel alleen de serieuze astrologie. Astrologen die 
huizensystemen ontwierpen, primaire directies berekenden en nauwkeurig
konden rekenen. Mensen als Regiomontanus, Placidus en Kepler. Maar er 
was ook een historische ontwikkeling in de populaire variant, een ontwik-
keling die mede invloed had op het voortbestaan van de 'serieuze' astrolo-
gie. 

In perioden dat astrologie uit de gratie was lijkt het dat de populaire as-
trologie het vlammetje brandend hield. Voor mij was dat een eye-opener.

Farnell beschrijft curieuze mengvormen van populaire en serieuze astrolo-
gie. Bijvoorbeeld het boek Arachne rising van James Vogh (pseudoniem 
van John Sladek) waarin hij het teken 'Arachne' introduceert. Het boek 
was duidelijk een practical joke maar mensen namen het wel serieus. Het 
lijkt de opmaat te zijn geweest voor het introduceren van Ophiuchus en 
een handvol andere tekens.

Een ander voorbeeld: momenteel geloven veel astrologen dat een retro-
grade Mercurius duidt op onder meer communicatieproblemen. Farnell 
maakt duidelijk dat dit idee uit de populaire astrologie pas is ontstaan om-
streeks 1970 en nog later vooral werd verspeid via Internet. In de oor-
spronkelijke beschrijvingen is de betekenis van miscommunicatie afwezig. 
Farnell citeert onder meer een duiding uit het eind van de 19e eeuw: "zwa-
re regenbui". Momenteel zie je dat ook veel serieuze astrologen deze 
nieuwe interpretatie van Mercurius hanteren.

The True History of Sun Sign Astrology is een vermakelijk maar ook seri-
eus boek. Je leert er de historie van de astrologie beter door begrijpen. En
je relativeert mogelijk vooropgezette meningen over pop-astrologie.

Kim Farnell – The History of Sun Sign Astrology.

Swanage, 2022, paperback, xxii en 252 pagina's.

ISBN 9781910531709
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Rubriek: bijzondere gebeurte-
nissen

Frank Vernooij

Bij bijzondere gebeurtenissen verwacht je ook bijzondere astrologische 
constellaties, die misschien net wat meer licht kunnen werpen op de as-
trologische theorie.                                                               

Daarbij is de achterliggende vraag is of er voldoende materiaal ontstaat 
om er systematisch onderzoek aan te doen.

Deze keer een paar ongelukkige zaken

De stroomstoring op vrijdag 2 september Lelystad 15.05 u.

Citaat ‘De stroomstoring ontstond gistermiddag vlak na 15 uur bij werk-
zaamheden aan een hoogspanningsstation in Lelystad. Eerst was er kort-
sluiting, toen brak er brand uit. Door technisch falen van het veiligheids-
systeem kon dit niet snel worden gestopt, waardoor de verbinding overbe-
last en oververhit raakte. Normaal gaat dan de stroom automatisch van 
de kabels, maar nu gebeurde dat niet. De hoogspanningskabels raakten 
oververhit, begonnen te roken en kwamen in sommige gevallen op de 
grond te hangen.Bij Swifterbant belandde rond 15.00 uur een hoogspan-
ningskabel op de bovenleiding van het spoor. Omdat het veiligheidssys-
teem niet werkte, brak ook brand uit op een hoogspanningsstation in 
Dronten.  Een aantal wegen, waaronder een gedeelte van de A6, werd 
hierom afgesloten.  De stroomstoring leidde in de omgeving tot overlast 
o.a. voor treinreizigers’.

Kortom: een storing waarbij, zeer intrigerend, twee back-up controlesys-
temen achter elkaar faalden om volkomen onbekende oorzaak. Gevolgen 
waren groot: de A6 werd een tijd afgesloten en het treinverkeer heeft 
twee weken stilgelegen. 

Zien we een saillante horoscopische stand, waarbij we vooral kijken naar 
aspecten of combinaties van aspecten met de meest nauwe aspecten? 
(bekeken zijn aspecten van Zon-Pluto, Ascendant-MC, Node, Cheiron, 
Zwarte Maan)
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De meest nauwe zijn:

Maan driehoek Neptunus (orb 7 boogminuten), waarbij je Pluto, in 
het midden daarvan, hoewel niet precies, wel mag meerekenen.

Waarom de Maan? Robert Hand schrijft in zijn 'Horoscope symbols' on-
der meer: 'als je astrologische beschrijvingen over de Maan leest is de 
kernbetekenis moeilijk te vatten, alsof het centrale idee je door de vingers
blijft glippen'. Zelf doet hij een uitgebreide poging tot abstracte typering 
en hij begint met: 'De Maan representeert twee fundamentele archtypen. 
Ten eerste is ze het archetype van het medium of vat waarin een energie 
manifest kan worden. Daarnaast is ze het archetype van de matrix, bron 
of oorsprong van alle dingen. In wezen zijn de twee feitelijk één'. 

Mij lijkt dit aspect te duiden, overeenkomstig het eerste beeld van Hand,  
op het in het ongerede raken van de draden, het medium waarlangs de 
opgewekte energie manifest kan worden. Smelten, roken slap hangen. De 
Maan duidt dan 'het lichaam' als vat, aan van het station in zijn vloeiende 
dynamische ('levende') hoedanigheid. Iemand vertelde me kort geleden 
dat hij van het ene moment op het andere getroffen werd door een stijf-
heid over een groot deel van zijn lichaam, op een moment (een nacht), 
toen hij dat later nazocht, waarop er een exacte transit Saturnus vierkant 
Maan plaatsvond, een aspect dat hij ook in zijn radix heeft. Ik associeerde
de Maan niet met het lichaam, daarom kon ik het niet goed begrijpen. Ik 
associeerde die stand met een emotionele blokkade, waarvan ik wist dat 
hij die vroeger geregeld wel maar nu juist niet voelde. Nu vermoed ik dat 
bij hem het 'dieperliggende' emotionele lichaam / vat – ik denk dat je dat 
zo kunt noemen - niet meer verstijfd raakte (en tot een gevoel van emoti-
onele afgeslotenheid leidde in relatie tot anderen) maar dat het nu meer 
aan de buitenkant gebeurde. De vloeiendheid van motorisch bewegen was
geblokkeerd.

Maar dit lijkt meer betrekking te hebben op de vorm die de storing aan-
nam dan de storing zelf.

De Node, Cheiron en de Zwarte Maan staan in dezelfde graad (niet 
in dezelfde tekens) binnen 6 boogminuten. Een stand die er een dag 
of twee was voordat ze weer verder uit elkaar gingen.  Node sextiel 
Zwarte Maan, Cheiron vierkant Zwarte Maan. Hoe dat bij zo'n gebeurtenis 
te duiden? 

Niet onbelangrijk lijkt: Uranus aspecteert dit drietal met een orb van 2 
1/2 graad en staat conjunct de Node en anderhalfvierkant MC (orb 12
boogminuten). 
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Saturnus vierkant Uranus (orb 2) : het plots op zijn kop zetten van de 
orde.                                         

Kan dit symbolisch corresponderen met de storing zelf waarbij het aspect 
met de Midhemel het triggermoment was?

We zien de Node nogal eens terugkomen bij markante gebeurtenissen. 
Zou de Zwarte Maan ('weigering') corresponderen met het weigeren van 
de veiligheidssystemen? En Cheiron geeft een pijnlijke situatie aan. 

Als hier waarheid in schuilt, zou je overigens verwachten dat er in deze 
dagen ook andere gebeurtenissen de publiciteit gehaald zouden moeten 
hebben.
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Andere aspecten met nauwe orbs:

Mercurius driehoek Venus (orb 1),  Jupiter driehoek Ascendant (orb
1.40), 

Mercurius conjunct MC (orb 2.39)

Het koppel Saturnus-Uranus staat conjunct cusp 6  (dagelijkse struc-
tuur, dienstbaarheid: die werden inderdaad wel getroffen) en aspecteren 
uiteraard ook cusp 12.                                                                           
De Zon aspecteert cusp 2 en 8. (Placidus huizen  -  bij alle aspecten op 
Ascendant, MC en cuspen maakt een paar minuten verschil natuurlijk uit)

Er zijn ook nog een aantal mineuraspecten te vinden met een orb kleiner 
dan 1, die toevoegen aan dit plaatje. 

Twee andere gebeurtenissen

Nu volgen twee gebeurtenissen bij personen met een gedeeltelijke onder-
linge gelijkenis, waarbij de eerste een aanmerkelijk dramatischer karakter
heeft.

Deze voorbeelden komen weer uit de sport, voetbal. Voor wie niets om 
sport geeft of er nauwelijks verstand van heeft zijn dit mogelijk voorbeel-
den die niet zo makkelijk tot de verbeelding spreken wat betreft hun bij-
zonderheid. Ik probeer het aannemelijk te maken. De twee voorbeelden 
delen het feit dat de betreffende speler in eigen doel schiet. Dat kan ge-
loof ik alleen in voetbal. Alsof je jezelf (je team) in de voet schiet. Maar er
is hierin een range van situaties. Dit kan op hoogst ongelukkige wijze ge-
beuren en soms is het zelfs niet te voorkomen – dan kun je het als pech 
beschouwen zoals wel meer dingen in het leven. Maar het kan ook een 
potsierlijke vorm aannemen vanwege onbeholpenheid of onoplettendheid. 
Dan zitten we meer in de hoek van een blunder en dat maakt het  opmer-
kelijker en persoonlijker dan pech. 

Mijn hypothese is dat er in de horoscoop van de gebeurtenis (de start 
van de wedstrijd en mogelijk   het noodlottige moment zelf) opvallend 
nauwe (combinaties van) aspecten staan die transitair aansluiten op een 
stand of standen in de radixhoroscoop van de betreffende persoon.
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1. Maikel Kieftenbeld geboren 26 juni 1990 , voetballer, speelde 
een rampzalige wedstrijd  in Eindhoven 6 aug. 2022 20 uur

Maikel Kieftenbeld, een zeer ervaren voetballer die de laatste jaren in En-
geland op het hoogste  niveau speelde, werd deze zomer door de voetbal-
club Emmen, Drenthe’s trotse uithangbord sinds ze in Nederland in de 
hoogste divisie spelen, met hoge verwachtingen en een hoog salaris uit 
Engeland teruggehaald. De eerste de beste wedstrijd was een noodlottige.

De wedstrijd PSV-Emmen 6 augustus, aftrap om  20 uur in Eindhoven, 
was 26 minuten bezig (20.26 u.) toen Kieftenbeld op een dermate onbe-
holpen wijze de bal in zijn eigen doel werkte dat ik toen al dacht: dit is 
niet zijn wedstrijd.  En daarin werd ik bevestigd toen in de slotminuut van 
de wedstrijd (21.50 uur) een PSV speler, ook hij, op onbeholpen wijze op 
zijn knie viel.                                           

Gevolg: het hele seizoen is voor hem over. Tot de volgende zomer : reva-
lideren na een operatie. Deze wedstrijd stond voor hem onder een ramp-
zalig gesternte. Het AD schreef: ‘Rampweekend voor Maikel Kieftenbeld: 
kolderieke eigen goal en einde seizoen door zware knieblessure...Hij 
maakte een kolderiek eigen doelpunt. Nadat twee medespelers de bal al 
bijna in eigen doel hadden gewerkt, trapte Kieftenbeld de bal op de doel-
lijn met zijn linkerbeen tegen zijn rechterbeen aan. De bal ging daardoor 
alsnog over de lijn’.

De nauwste aspecten:

In de 19e graad: Uranus conjunct Node  (orb .25) en driehoek Ascendant 
(.25). Node driehoek Ascendant (.06). (Mars staat overigens ook conjunct 
Uranus en Node en driehoek Ascendant met orbs van ruim 3 graden).

Mars vierkant Saturnus (.42)

Neptunus sextiel Pluto (1.54)

Er zijn drie zeer nauwe mineure aspecten:

Mercurius anderhalfvierkant MC (.35), septiel Zwarte Maan (.03) en Mars 
septiel Zwarte Maan (.29)
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Verandert er nog iets opmerkelijks om 20.26 u en 21.50 uur met betrekking tot 
huiscusps (Placidus)? 

Ja. Om 20.26 u. is Pluto conjunct de Ascendant komen te staan (orb .09), met Neptu-
nus sextiel Ascendant  (orb 1.30). En om 21.50 u. staan Uranus en Node inconjunct 
MC met een orb van minder dan een graad.

Dit betreft dus louter de situatie ter plekke, los van Kieftenbeld zelf.  

Op grond van de hypothese is mijn verwachting dat de 19e graad, 
de graad waar in Eindhoven het zwaartepunt lag, ook in de radix 
van belang is. En inderdaad vinden we twee factoren die met sport
geassocieerd worden, Mars en Jupiter, in de 19e graad.
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De noodlottige gebeurtenis, Eindhoven 6 aug. 2022, 20 uur



Maikel Kieftenbeld,  26 juni 1990, Lemelerveld (geen tijd).

Transitair krijgen we: 

Transit Uranus halfsextiel radix Mars (.01) en sextiel radix Jupiter (.30)

Transit Node halfsextiel radix Mars (.27) en sextiel radix Jupiter (.05)

Transit Ascendant vierkant radix Mars (.20) en  oppositie radix Jupiter 
(.12)
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Daarop aansluitend:

Transit Mars anderhalfvierkant radix Uranus (.59) en transit Jupiter vier-
kant radix Uranus (.51)

Als we dan ook nog kijken naar de twee andere nauwe ‘Eindhoven’
aspecten Mars-Saturnus en Neptunus-Pluto dan zien we ook hier 
belangrijke transitaire aspecten: 

transit Mars driehoek radix Saturnus (1.36) en transit Saturnus halfsextiel
radix Saturnus( .51)

Transit Neptunus vierkant Mercurius (1.51) en transit Pluto inconjunct 
Mercurius (.03)

Conclusie: veel betekenisvolle verbindingen binnen beide horosco-
pen en met elkaar overeenkomstig de hypothese.

N.B. Misschien verdient Cheiron hier ook aandacht. In de radix staat 
Cheiron op 17.11 Kreeft, bij de ongelukkige wedstrijd op 16.18 Ram, dus 
tr. Cheiron vierkant radix Cheiron binnen een graad. Transit Cheiron 
maakt ook een sterk majeur aspect met radix Mars (conjunct) en radix Ju-
piter (vierkant) orb 2 graden.

2. Zien we dit ook in de volgende gebeurtenis?

Hoewel veel minder dramatisch is hier iets overeenkomstig opmerkelijks. 
Opnieuw een eigen doelpunt, nu door onoplettendheid, en het kost de 
wedstrijd. 

In Zwolle is op 16 september 2022, om 20.00 uur de aftrap van de 
wedstrijd PEC Zwolle –  ADO den Haag. 

Citaat: ‘Bart van Hintum ( geboren Oss, 16 januari 1987) beleefde vrij-
dagavond de nachtmerrie van elke verdediger. Hij zag niet dat zijn doel-
man van positie veranderde en tikte wel heel knullig de bal in het eigen 
doel’. 

Het gebeurde 18 minuten na de rust, omtrent 21.20 uur.
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De nauwste aspecten:

Venus, Mars en de Node in de 15e graad, binnen 20 boogminuten (niet in 
dezelfde tekens) –  met Cheiron (15.04 Ram) erbij gerekend worden het 
44 boogminuten) . 

Daarnaast nauwe majeure aspecten Saturnus- Uranus (.57) ,  Zon-Neptu-
nus (.11) en  Jupiter -Ascendant (.37). Ook enige nauwe mineure aspec-
ten..

Verandert er nog iets opmerkelijks om 21.20 u met betrekking tot 
huiscusps (Placidus)? 

Ja, Uranus is op de Ascendant gekomen (orb .34)

29 van 43

De Noodlottige gebeurtenis. Zwolle, 16 sept. 2022, 20:00 uur.



Op grond van de hypothese is mijn verwachting dat de 15e graad, 
de graad waar in Eindhoven het zwaartepunt lag, ook in de radix 
van belang is.                                                                              

In de radix vinden we de Node in de 15e graad.

Transitair: 

Tr. Venus inconjunct radix Node  .34

Tr. Mars sextiel radix Node .32

Tr Node halfsextiel radix Node .13
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Tr. Cheiron conjunct radix Node .10

(ook tr Cheiron sextiel radix Cheiron (1.32)

Saturnus-Uranus maken geen transitaspect binnen anderhalve 
graad.

Zon-Neptunus en ook Pluto transiteren Zon en Uranus. Pluto het 
nauwste : conjunct Zon met orb een halve graad en tr. Neptunus 
vierkant Uranus (.26) 

Samenvattende conclusies:  Bij de twee persoonlijke gebeurtenissen 
wordt, lijkt mij, de hypothese dat er in de horoscoop van de gebeurtenis 
(de start van de wedstrijd en eventueel  het noodlottige moment) opval-
lend nauwe (combinaties van) aspecten staan die transitair aansluiten op 
een stand of standen in de radixhoroscoop, niet ontkracht.                       
Ook opmerkelijk: het  noodlottige moment zelf binnen het geheel van de 
gebeurtenis gaat gepaard met een prominent aspect op een hoekpunt.
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De Harmonics Herbezocht
Albert Bredenhoff

Het is me opgevallen dat ik een eigenaardige relatie heb met mensen die 
op een dag geboren zijn welke vaak zestig of negentig graden van mijn 
zonnestand zijn verwijderd. Dat is makkelijk te traceren daar de dag vaak 
hetzelfde is en enkel de maand en het jaar verschilt. Dat heeft ertoe ge-
leid dat ik met behulp van de harmonics een poging heb gedaan om enig 
systeem te fabriceren waarbij ook de relatieve buitenstaander kan experi-
menteren en vanuit zijn eigen zonpositie vergelijkend onderzoek kan 
doen. 

Als voorbeeld heb ik de horoscoop van Willem 
Frederik Hermans genomen: hij zou op 1 sep-
tember van dit jaar 101 jaar geworden zijn 
maar des te belangrijker is het dat zijn verza-
meld werk in 24 delen voltooid is en het laatste
deel op 1 september is aangeboden aan onze  
koning.  Dat in dit verzameld werk een brief-
wisseling staat tussen Hermans en de auteurs 
van de biografie over Greet Hofmans, waaron-
der uw scribent, is zeer wel mogelijk. 

Hermans geboren op 1 september 1921 te Am-
sterdam om 11.00 uur heeft een zonpositie van
08.24 graden maagd dat is in lengte 158.24. 
Let wel, ik werk enkel met de zonnestand. Telt 
men steeds een veelvoud van 30 graden hierbij
op dan krijgt men voor elk teken een verschil-
lende stand waaraan een datum gekoppeld kan
worden. Dit betreft dus de twaalfde harmonic, 
want als men al deze standen met 12 verme-
nigvuldigt en terugbrengt tot onder de 360 
graden dan komt er eenzelfde aantal graden 
uit; in het geval van Hermans is dit 158.24 
graden omgezet in decimalen 158,40 verme-
nigvuldigt met 12 is 1900,8 minus 1800 is 
100,8 of 10.48 kreeft.

Wat betreft notatie: 158.24 is graden en minu-
ten; 158,4 is graden en minuten in decimalen.

Ook Hubert Lampo (1920) en Onno Blom (1969) zijn op 1 september ge-
boren.
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Twaalfde harmonic 158,4x12=1900,8-1800=100,8=10.48 kreeft is 3 
juli

de zonpositie wordt telkens met  30.00 (360:12) opgehoogd
158.24 +30 = 188.24 is 08.24 weegschaal is 2 oktober

188.24 +30 = 218.24 is 08.24 schorpioen is 1 november

218.24 +30 = 248.24 is 08.24 boogschutter is 1 december

248.24 +30 = 278.24 is 08.24 steenbok is 30 december

278.24 +30 = 308.24 is 08.24 waterman is 29 januari

308.24 +30 = 338.24 is 08.24 vissen is 27 februari

338.24 +30 = 368.24 – 360 = 8.24 ram is 29 maart

 08.24 +30 =  38.24 is 08.24 stier is 29 april

 38.24 + 30 =  68.24 is 08.24 tweelingen is 30 mei
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 68.24 + 30 =  98.24 is 08.24 kreeft is 1 juli

 98.24 + 30 = 128.24 is 08.24 leeuw is 1 augustus

128.24 + 30 = 158.24 is 08.24 maagd is 1 september

Elfde harmonic: 158,4x11= 1742.4-1440=302,4=02.24 waterman is 23 
januari

de zonpositie wordt telkens met 32.44 (360:11) opgehoogd
158.24 + 32.44 = 191.08 is 11.08 weegschaal is 04 oktober

191.08 + 32.44 = 223.52 is 13.52 schorpioen is 6 november

223.52 + 32.44 = 256.38 is 16.36 boogschutter is 09 december

256.36 + 32.44 = 289.20 is 19.20 steenbok is 10 januari

289.20 + 32.44 = 322.04 is 22.04 waterman is 11 februari

322.04 + 32.44 = 354.48 is 24.48 vissen is 16 maart

354.48 + 32.44 =  27.32 is 27.32 ram is 18 april

 27.32 + 32.44 =  60.16 is 00.16 tweelingen is 22 mei

 60.16 + 32.44 =  93.00 is  3.00 kreeft is 26 juni

 93.00 + 32.44 = 125.44 is 05.44 leeuw is 29 juli

125.44 + 32.44 = 158.28 is 08.28 maagd is 1 september

Tiende harmonic: 158,4 x 10 = 1584.0-1440=144.00 is 24 leeuw is 17 
augustus

De zonpositie wordt telkens met 36 graden (360:10) opgehoogd
158.24 + 36 = 194.24 is 14.24 weegschaal is 08 oktober

194.24 + 36 = 230.24 is 20.24 schorpioen is 13 november

230.24 + 36 = 266.24 is 26.24 boogschutter is 18 december

266.24 + 36 = 302.24 is 02.24 waterman is 23 januari

302.24 + 36 = 338.24 is 08.24 vissen is 27 februari

338.24 + 36 =  14.24 is 14.24 ram is 04 april

 14.24 + 36 =  50.24 is 20.24 stier is 11 mei

 50.24 + 36 =  86.24 is 26.24 tweelingen is 18 juni

 86.24 + 36 = 122.24 is 02.24 leeuw is 26 juli

122.24 + 36 = 158.24 is 08.24 maagd is 1 september
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Negende harmonic: 158,4x9=1425,6-1080=345,6 is 15.24 vissen is 6 
maart

De zonpositie wordt telkens met 40 graden (360:9) opgehoogd
158.24 + 40 = 198.24 is 18.24 weegschaal is 12 oktober

198.24 + 40 = 238.24 is 28.24 schorpioen is 21 november

238.24 + 40 = 278.24 is  8.24 steenbok is 30 december

278.24 + 40 = 318.24 is 18.24 waterman is 7 februari

318.24 + 40 = 358.24 is 28.24 vissen is 19 maart

358.24 + 40 =  38.24 is 08.24 stier is 29 april

 38.24 + 40 =  78.24 is 18.24 tweelingen is 10 juni

 78.24 + 40 = 118,24 is 28.24 kreeft is 22 juli

118.24 + 40 = 158.24 is  8.24 maagd is 1 september

Achtste harmonic: 158,4x8= 1267,2 -1080=187,2 is 07.12 weegschaal 
is 30 september

De zonpositie wordt telkens met 45 graden(360:8) opgehoogd
158.24 + 45 = 203.24 is 23.24 weegschaal is 17 oktober

203.24 + 45 = 248.24 is 08.24 boogschutter is 1 december

248.24 + 45 = 293.24 is 23.24 steenbok is 14 januari

293.24 + 45 = 338.24 is 08.24 vissen is 27 februari

338.24 + 45 =  23.24 is 23.24 ram is 14 april

 23.24 + 45 =  68.24 is 08.24 tweelingen is 30 mei

 68.24 + 45 = 113.24 is 23.24 kreeft is 16 juli

113.24 + 45 = 158.24 is 08.24 maagd is 1 september

Zevende harmonic: 158,4x7=1108,8-1080=28,8 is 28.48 ram is 20 
maart

de zonpositie wordt telkens met 51.26 (360:7) opgehoogd
158.24 + 51.26 = 209.50 is 29.50 weegschaal is 23 oktober

209.50 + 51.26 = 261.16 is 21.16 boogschutter is 13 december

261.16 + 51.26 = 312.42 is 12.42 waterman is 2 februari

312.42 + 51.26 =  04.08 is 04.08 ram is 25 maart

 04.08 + 51.26 =  55.34 is 23.34 stier is 15 mei

 55.34 + 51.26 = 107.00 is 17.00 kreeft is 10 juli

107.00 + 51.26 = 158.26 is 08.26 is 1 september
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Zesde harmonic: 158,4x6=950,4-720=230,4 is 20.24 schorpioen is 13 
november

De zonpositie wordt telkens met 60.00 (360:6) opgehoogd
158.24 + 60 = 218.24 is 08.24 schorpioen is 1 november

218.24 + 60 = 278.24 is 08.24 steenbok is 1 december

278.24 + 60 = 338.24 is 08.24 vissen is 27 februari

338.24 + 60 =  38.24 is 08.24 stier is 29 april

 38.24 + 60 =  98.24 is 08.24 kreeft is 1 juli

98.24 + 60 = 158.24 is 08.24 maagd is 1 september

Vijfde harmonic: 158,4x5=792.00-720=72 is 12.00 tweelingen is 3 juni

De zonpositie wordt telkens met 72.00 (360:5) verhoogd
158.24 + 72 = 230.24 is 20.24 schorpioen is 13 november

230.24 + 72 = 302.24 is 02.24 waterman is 23 januari

302.24 + 72 =  14.24 is 14.24 ram is 4 april

 14.24 + 72 =  86.24 is 26.24 tweelingen is 18 juni

86.24 + 72 = 158.24 is 08.24 maagd is 1 september

Vierde harmonic: 158,4x4=633,6-360=273.6 is 3.36 steenbok is 25 de-
cember

De zonpositie wordt telkens met 90.00 (360:4) opgehoogd
158.24 + 90 = 248.24 is 08.24 boogschutter is 1 december

248.24 + 90 = 338.24 is 08.24 vissen is 27 februari

338.24 + 90 =  68.24 is 08.24 tweelingen is 30 mei

68.24 + 90 = 158.24 is 08.24 maagd is 1 september

Derde harmonic: 158,4x3=475.2-360=115,2 is 25.12 kreeft is 18 juli

De zonpositie wordt telkens met 120.00 (360:3) verhoogd
158.24 + 120 = 278.24 is 08.24 steenbok is 30 december

278.24 + 120 =  38.24 is 08.24 stier is 29 april

 38.24 + 120 = 158.24 is 08.24 maagd is 1 september
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Tweede harmonic: 158.4x2=316,8 is 16.48 waterman is 6 februari

de zonpositie wordt telkens met 180.00 (360:2) opgehoogd
158.24 + 180 = 338.24 is 08.24 vissen is 27 februari

338.24 + 180 = 158.24 is 08.24 maagd is 1 september

Deze benadering kan enkel met de zonnestand, omdat daar vaste data 
aan gekoppeld kunnen worden.  Al deze resultaten overziend, dan valt al-
leen op dat de twaalfde harmonic op 10.48 kreeft staat op 1 graad afstand
van Pluto in de horoscoop van Hermans. Verder onderzoek zal moeten uit-
wijzen of hier betekenis aan gegeven kan worden.  De negende harmonic 
van de zon is 15.24 vissen en dat betekent dat in de kolom van de negen-
de harmonic elke stand die wordt vermenigvuldigd met negen de zelfde 
uitkomst geeft van 15.24 vissen. Men zou het als de resultante van de ne-
gen onderliggende uitkomsten kunnen beschouwen. Er zijn in totaal 46 
data, waaronder sommigen met meerdere harmonics; dat is dus een kans 
van 1 op 8 (46:365).

Ik ben benieuwd naar de resultaten  en ervaringen van een ieder die dit 
nu zelf op een makkelijke wijze kan berekenen.

___________________________________________________________

Bericht

Wie zou iemand willen voordragen voor de 100 euro als waardering voor 
zijn of haar bijdrage aan astrologisch onderzoek in de brede zin van het 
woord. 

Reacties sturen aan bestuur@nvwoa.nl
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Declinaties
Jan Kampherbeek

In een eerder artikel [1] spraken we al over declinaties. We zagen dat de 
rechte klimming de positie is langs de equator. De declinatie is de afwij-
king van die equator. 

Door de schuine stand van de aardas hebben alle punten op de ecliptica 
een declinatie maar de waarde daarvan is niet alleen afhankelijk van de 
positie op de ecliptica. Planeten wijken namelijk ook af van de ecliptica - 

de breedte - en dat heeft 
weer gevolgen voor de decli-
natie. 

Uiteraard bestaan voor al 
deze situaties formules die je 
desgewenst kunt naslaan [2].

In de afbeelding hiernaast zie 
je een schematische weergave
van de declinatie. De bruine 
cirkel is de equator, hier He-
melevenaar genoemd, de rode
pijl die daar loodrecht op staat
geeft de declinatie weer. Die 
rode pijl op de equinox maar 
kun je vanaf elk punt op de 
equator tekenen.

Declinaties zijn bijzonder: je komt ze in vele duidingssystemen tegen, in 
tegenstelling tot rechte klimming en breedte.  

De grafiek op de volgende pagina is gemaakt met Enigma Cycles [3]. Je 
ziet de declinatie van de Zon gedurende een jaar. De begindatum is 21 
maart 2022. 

De grafiek begint bij een declinatie van 0 graden, de lente equinox of 0 
graden Ram. De eerste 3 maanden stijgt de declinatie, en wordt steeds 
noordelijker, totdat die op een maximaal punt komt: ongeveer 23,4 gra-
den noordelijk. De zon staat dan op 0 graden Kreeft: het zomer solstitium.
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Hierna neemt de declinatie weer af en is bij het begin van de herfst weer 
0 graden. De lengte is dan 0 graden Weegschaal: de herfst equinox. Hier-
na wordt de declinatie negatief (zuider declinatie) totdat de Zon het winter
solstitium bereikt op 0 graden Steenbok. De declinatie is dan ongeveer 
23,4 graden zuidelijk.

De Zon maakt de jaar cyclus weer vol en de declinatie komt opnieuw uit 
op 0 graden. 

Je ziet dat de Zon elke positie in declinatie twee keer bereikt, de enige uit-
zondering zijn de punten met de hoogste en laagste declinatie, als de zon 
op 0 Kreeft of 0 Steenbok staat. Maar die uitzonderingen zijn theoretisch: 
de zon staat daar maar een fractie van een seconde.

Parallellen

Als twee punten aan de hemel dezelfde declinatie hebben spreken we van 
een parallel. Als de declinatie dezelfde waarde heeft maar verschilt van te-
ken - dus één punt heeft noorder declinatie en het andere punt zuider de-
clinatie - noemen we dat een contra parallel.

Vaak lees je dat je een parallel kunt duiden als een conjunctie en een con-
tra parallel als een oppositie. Belangrijker lijkt een parallel als de betrok-
ken punten ook in lengte bij elkaar staan. Als twee planeten zowel een 
conjunctie vormen in lengte als een parallel in declinatie staan ze ook vi-
sueel dicht bij elkaar. Het lijkt logisch dat een conjunctie dan veel duidelij-
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ker is dan als er vele graden zitten tussen de werkelijke posities van de 
planeten.  

Out of bounds

In de moderne astrologie zijn declinaties lange tijd verwaarloosd. De Ame-
rikaanse astrologe Kt Boehrer bracht dit onderwerp weer in de belangstel-
ling [4].

Boehrer introduceerde onder meer het begrip Out of Bounds. Een planeet 
die Out of Bounds (OOB) staat betekent volgens haar een grote kans op 
afwijkend, moeilijk controleerbaar gedrag bij geborene. Er is sprake van 
OOB als de declinatie groter is dan de maximale declinatie van de Zon. 
Dat geldt zowel voor noorder als voor zuider declinatie. Omdat de Zon 
geen breedte heeft is de maximale declinatie van de Zon altijd gelijk aan 
de hoek van de aardas. Die hoek verandert zeer langzaam, goede compu-
terprogramma's houden daar rekening mee.

Lengte equivalent

Een andere techniek van Kt Boehrer is het lengte equivalent. Je neemt 
hiervoor de declinatie van een planeet en berekent de declinatie voor deze
lengte als er geen sprake zou zijn van breedte. We zagen hiervoor dat één
declinatie correspondeert met twee punten in lengte. Je kiest het punt dat
het dichtst bij de lengte van de planeet staat.

Je kunt ook stellen dat je de declinatie berekent die de zon zou hebben als
die op hetzelfde punt staat als de planeet waarvoor je het lengte-equiva-
lent berekent. 

Declinaties en progressies

Als je transits, secundaire progressies of een solaar berekent is het een-
voudig: je berekent de declinaties voor hetzelfde moment als waarvoor je 
de lengte berekent. Dat ligt anders bij primaire en symbolische directies.

Bij primaire directies laat men de declinatie meestal buiten beschouwing 
maar, afhankelijk van de gebruikte techniek, kun je de declinatie vaak wel
berekenen. Dat vergt wel een gedegen inzicht in primaire directies. 

Bij symbolische directies – zoals zonneboog directies - ligt dat lastiger. 
Symbolische directies hebben geen astronomische grondslag en er is geen
objectief juiste methode aan te wijzen om declinaties te gebruiken bij 
deze techniek.
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Declinatie groep FaceBook

Mede dankzij het werk van Kt Boehrer is er weer belangstelling voor decli-
naties. Voor de geïnteresseerde is er een actieve Facebook groep over dit 
onderwerp: 

Astrological Declinations and OOB Objects (In Celebration of Kt) met als 
beheerders Wendy Guy èn NVWOA lid Marij Franken-Norden.

Noten

[1]. Kampherbeek, Jan. De aarde: twee bewegingen. Nieuwsbrief jrg. 
27, nr 4. April 2022.

[2]. http://radixpro.nl/a4a-start/declinaties/ Formules voor declinaties en 
voorbeeld berekeningen.

[3] Enigma cycles is gratis en open source. Je kunt het downloaden via 
http://radixpro.nl/enigma/cycles/

[4]. Boehrer, Kt. Declination: the other dimension. El Paso, 1994.

___________________________________________________________

Reacties

We verwelkomen reacties, meningen e.d. die je hebt over stukken in de 
Nieuwsbrief. 

Stuur die naar redactie@nvwoa.nl
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Gratis downloaden.  Orbital Pro-
vidence: Scholarly Exposition on 
Naadi Astrology door Satyana-
rayana Naik

In de zuid Indiase regio Tamil Nadu 
bestaat een speciale vorm van as-
trologie: Naadi astrologie. De vedi-
sche geleerde Agastya zou de 
grondlegger van deze vorm van as-
trologie zijn. We zien hier een on-
derverdeling van de twaalf tekens 
in elk 150  Nādis. De hele zodiak 
bevat dus 1800 van deze Nādis. 

In Orbital Providence: Scholarly Ex-
position on Naadi Astrology be-
schrijft Satyanarayana Naik deze 
bijzondere vorm van astrologie. 

Een jaartal van publicatie staat niet 
vermeld maar de auteur geeft wel 
aan dat hij de getoonde horoscopen
in 2009 heeft bestudeerd. 

De bekende verhalen over horosco-
pen die op palmbladen beschreven 
zijn behoren ook tot de Naadi astro-
logie.

Downloaden kan via archive.org:

https://archive.org/details/OrbitalProvidenceNadiastrology
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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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