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Agenda

5 november: Hans van Oosterhout met als onderwerp ‘Visie op de 
astrologie’. Een wereldbeeld. 1992 hield het toenmalig NGPA enquêtes 
onder haar leden over het thema "Het Wereldbeeld van de astroloog". Het
was geen deel van de vraagstelling, maar uit de antwoorden bleek dat het
merendeel van de geënquêteerden het bestaan van reïncarnatie min of 
meer impliciet aannam. Ze verbonden er echter geen consequenties aan. 
Dat riep bij mij de vraag op waar je uit zou komen als je zou proberen 
astrologie en reïncarnatie logisch te verbinden. Een persoonlijk verhaal. 

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

De bijeenkomsten beginnen om 13:30 uur. 

We komen bijeen in de Kruisstraat en er zal een Zoomverbinding zijn. 
Mocht het onverhoopt niet doorgaan in de Kruisstraat dan berichten we 
dat tijdig.
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Het Alexandria iBase Project

Herman Oldenburger

Ik wilde een onschatbare bron, naar zich laat aanzien, 
met iedereen delen, als je dit nog niet wist: het Alexan-
dria iBase Project, dat een ongelooflijke bron is voor het 
online vinden van specifiek astrologisch materiaal. Je 
kunt het hier vinden: https://www.alexandriaibase.org/
online-catalogue

Mogelijk zijn er onder u liefhebbers die van het bestaan 
reeds op de hoogte waren, jaren geleden toen het als 
het Alexandria Project begon en bekend werd gemaakt. 
In die tijd was het nog merendeels fysiek gebaseerd. 

Ik heb er pas onlangs weer naar gekeken en was erg onder de indruk, kan ik u 
zeggen. Wat een enorme schat aan brede kennis op ons geliefde gebied: dat van
de Astrologie!

Het is samengesteld door professionele bibliothecarissen en het sluit aan bij veel 
van de professionele bibliotheekbronnen die online beschikbaar zijn.  En dus als 
de knop zegt: "Vraag het een bibliothecaris", maken ze geen grapje!  

Hieronder nog enige toelichting over de unieke inhoud en het project als geheel.

AstroCat is anders dan andere online catalogi zoals WorldCat.  

 De organiserende principes zijn gebaseerd op concepten en terminologie 
ingebed in de taal van astrologie. 

 Gespecialiseerd in astrologie en aan astrologie gerelateerde bronnen. 

 Doorzoekbaar op specifieke astrologische vaktermen (de meeste bibliothe-
ken worden zelden specifieker dan 'astrologie' bij het catalogiseren van 
deze materialen).

 Waar mogelijk inhoudsopgaven opnemen in onze catalogiseringsrecords.

 

 AstroCat heeft momenteel meer dan 9.000 records, waaronder:

 De privébibliotheken van verschillende professionele astrologen en astrolo-
gische (voornamelijk gedrukte boeken en tijdschriften in zowel het Engels 
als verschillende andere talen). 

 Digitale versies van veel astrologische werken in het publieke domein.
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 Individuele uitgaven van twee online astrologiepublicaties, Career Astrolo-
ger en Infinity Astrological Magazine. Ze nemen doorzoekbare titels en au-
teurs van elk artikel op.

 Elk nummer is beschikbaar als pdf voor persoonlijk gebruik.

 Werken van auteurs die AIP rechten hebben verleend om digitale kopieën 
voor gebruik te uploaden.

 

Plannen voor het Alexandria iBase-project

 Toevoegen audio- en videobronnen aan de catalogus en website.

 Identificatie en toevoegen privécollecties en privépapieren van een grote 
verscheidenheid aan professionele astrologen.

 Ruimte verwerven om uiteindelijk verworven fysieke collecties te huisves-
ten.

 

Beschikbare bibliotheekdiensten

 Hulp bij onderzoek.

 Aanbevelingen door professionele astrologen voor specifieke vakgebieden.

 

Projecten in uitvoering

 Catalogiseren van de privécollectie van Philip Graves (archivaris en histori-
cus van astrologische werken).

 Het catalogiseren van de privépapieren van Marion March.

 De AIP digitale database laten groeien.

Dit is toch iets om helemaal verrukt van te worden!

Het boezemt ontzag en respect in voor de mensen die ermee bezig zijn!

En als je dan toch bezig bent, en begrijpt wat er allemaal tot stand gebracht 
werd en nu dus ook in stand gehouden dient te worden, doneer dan alsjeblieft - 
dit is sowieso al een kostbaar project geweest om te creëren, en het zou toch 
werkelijk zonde (en een blamage) zijn, als wij als gemeenschap het niet in stand 
zouden kunnen houden. 
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De Zwarte Maan in de Radix van 
David Hamblin

Cees Jansen

De geboortehoroscoop van David Hamblin is in menig opzicht interessant. Vanuit 
de optiek van de Zwarte Lichtenastrologie zijn er heel wat bijzonderheden te 
melden. In dit artikel een eerste beknopte beschouwing.  

De Zwarte Maan in een geboortehoroscoopi 

In een geboortehoroscoop staat de Zwarte Maan voor het principe van de weige-
ring, de afwijzing. Deze weigering niet zozeer omdat er iets niet gewenst of ver-
boden is, maar meer omdat de persoon op het levensgebied aangegeven door 
huis en teken een kerncapaciteit bezit, waardoor er als het ware niets meer bij 
kan. Deze kerncapaciteit wordt vaak niet gezien, niet opgemerkt, niet begrepen 
in de omgeving van de persoon. Dit kan bewust of onbewust gebeuren.

Het levensgebied, aangegeven door het horoscoophuis waarin de Zwarte Maan 
staat komt meestal niet uit de verf, of er ontstaat iets dat afwijkt van de stan-
daard, het gangbare. Hetgeen wel tot stand komt is vaak langdurig en exceptio-
neel. De Zwarte Maan in de beroepscyclus, de huizen 2-6-10, is sterk bepalend 
voor het beroep en de carrière van de persoon waardoor deze meer dan opvalt 
boven de doorsnee beroepsbeoefenaar. Er is ook sprake van een zekere mate 
van introversie binnen het levensgebied en teken dat bezet is, ongeacht het tota-
le karakter van de persoon. 

De eigenschappen van het bezette teken komen meestal niet tot manifestatie, 
tenzij op een zeer abstract niveau. 

Er worden twee Zwarte Manen gehanteerd in de astrologie van de Zwarte Lich-
ten: De Zwarte Maan (ZM) en de gecorrigeerde Zwarte Maan (ZMc). De astrono-
mische associatie van de ZM is het tweede, onbezette focale punt van de ellips-
baan van de maan om de aarde; het punt dat de maan nooit kan bereiken. De 
ZMc zou dan een associatie hebben met het apogeum van de maan, hoewel dat 
strikt genomen niet kloptii. Op het punt van het apogeum is de maan het meest 
kosmisch, het minst aards. Dat punt is echter wel bereikbaar en heeft een meer 
concrete, merkbare uitwerking in de horoscoop. Planeten in het gebied tussen de
twee Zwarte Manen hebben een bijzondere kracht in hun hogere octaaf.

Het punt tegenover de Zwarte Maan wordt Priapus genoemd. Priapus staat voor 
massa (productie), herhaling en kopieergedrag. Er zijn dus twee Priapus punten. 
Planeten in het Priapusgebied manifesteren vaak een niet aflatende herhaling 
van hun werkingen.
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De radix van David Hamblin

Wat direct opvalt is de sterkte van de Zwarte Maan (ZM): in het 6e teken Maagd 
en in het 6e huis (Placidus). Daar voegt de Zwarte Lichtenastrologie nog heel wat
aan toe. De Zwarte Maan is ook heer van Leeuw, samen met de Zon, dus als 
derde positieversterking hebben we beide heren van het 6e huis in eigen huis. 
Nog meer bijzonder is de positie in de 13e graad van Maagd, want dit is de ver-
hogingsgraad van Mercurius! Mercurius die conjunct met de Zon in Leeuw staat 
(direct, dus achter de Zon). Bovendien hebben we hier wederzijdse tekenreceptie
van Mercurius in Leeuw en de Zwarte Maan in Maagd en dat in één huis, het zes-
de. 

Kortom, de Zwarte Maan in het 6e huis en 6e teken en heer van 6e huis met het 
6e huis heel erg Maagd.

Bij een consult van een cliënt met ZM in 6e huis bleek heel duidelijk een afkeer 
van systemen, behalve van het eigen bedachte systeem.  Deze mensen lijken 
een hekel te hebben aan systemen, methodieken en bij uitbreiding technieken. 
Dit klinkt plausibel, want het gaat om een kerncapaciteit, een verhoogd inzicht 
voor alle relevante details. Het zesde huis gaat ook over de vaardigheden in de 
loopbaancyclus van de horoscoophuizen 2 – 6 – 10. De afkeer betreft de be-
staande versies van systemen en methodieken. Deze mensen zijn analytisch op 
hun eigen niveau en zien in de details met grote precisie de tekortkomingen. 
Hierdoor maken ze, ontwerpen ze en gebruiken ze hun eigen systeem, metho-
diek, of techniek.

Aspecten in de radix

Ook opvallend is dat de gecorrigeerde ZM (5 graden 35' in Maagd, directe bewe-
ging) heel veel aspecten maakt met overige factoren. Belangrijk hierin zijn de 
half- en anderhalf vierkanten met het knopenkruisiii (1 graad 13' orb). Deze as-
pecten worden integratieaspecten genoemd, omdat ze een factor verbinden met 
alle punten van het knopenkruis en de eigenschappen van die factor integreren 
in het levensproces aangegeven door het knopenkruis. Hier extra van belang, 
aangezien het gaat om de integratie van het proces van de Zwarte Lichten met 
het knopenkruis.  Bovendien staat de gecorrigeerde Zwarte Maan op de verho-
gingsgraad van Saturnus, hetgeen de concrete invloed van deze Zwarte Maan 
verhoogt. Overigens staat ook de (ongecorrigeerde) Zwarte Man in een verho-
gingsgraad, nl. die van Mercurius. De verhogingsgraden zijn volgens Vehloviv met
een invulling volgens Bodev.
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Figuur 1: Radix David Hamblin met integratieaspecten

Conclusie

In meerdere opzichten is de geboortehoroscoop bijzonder. Het bijzondere geldt 
met name de positie van de zwarte manen in Maagd in het 6e horoscoophuis, het
huis van de vakkennis en vaardigheden in de beroepscyclus. Deze positie is zeer 
sterk en het gehele 6e huis laat een sterke Maagdsfeer zien. Het afwijzen van be-
staande systemen en technieken, zo typisch voor de plaatsing van de Zwarte 
Maan in het 6e huis, past goed bij het werk van Hamblin op astrologiegebied.

Er zijn meer interessante kenmerken in de horoscoop. Bijvoorbeeld de ingaande 
conjunctie Neptunus – ZM en Saturnus in oppositie, dus in het Priapus – gecorri-
geerde Priapus gebied. Ook de Vulcanus-Uranus conjunctie die driehoek de ZMc  
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en in oppositie met Mars staan, onderdeel van een aspectenpatroon op de 6e 
graad waarin alle aspecten met een zeer kleine orb, kleiner dan 1 graad.

Stof genoeg voor een volgend artikel.

Noten

i. Zie: “Zwarte Maan  Zwarte Zon  Drakenkop”, George Bode, 2001, Vulca-
nus, Amsterdam.  ISBN 90 56850628.

ii. “De beweging van de Gecorrigeerde Zwarte Maan in de Zodiak”, Cees Jan-
sen, Nieuwsbrief NVWOA, Nr. 7, Jaargang 26, juli 2021.

iii. Naast de Noordelijke en Zuidelijk Maanknoop, worden de punten Beest en 
Draak gebruikt die hier vierkant op staan. Op deze punten bereikt de Maan
respectievelijk haar maximale zuiderbreedte en maximale noorderbreedte.

iv.  Zie: “Lehrkursus der wissenschaftlichen Geburts-Astrologie”, Johannes 
Vehlov, Band II, pag. 192 e.v.

v. “Handboek Astrologie”, George Bode, 2001, Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., 
Utrecht. ISBN 90 21595680. Pag. 338.
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Het Boerenbedrijf
Albertus Paganus

Voor een boerenzoon is het heden ten dage uitermate actueel om het boerenbe-
drijf onder de aandacht te brengen. Maar het is meer dan dat, want in dit geval 
komen klassieke teksten met astronomische duidingen tesamen. Bron is “Georgi-
ca” van Vergilius die leefde van 70 tot 19 jaar voor Christus in Italië en vooral 
bekend is geworden door zijn dichtwerk “Aeneïs” natuurlijk in het Latijn. Het 
dichtwerk “Georgica” is diverse malen in het Nederlands vertaald als “Landleven”
en “Het boerenbedrijf”.Een van die vertalers was Joost van den Vondel, geboren 
te Keulen op 17 november 1587 en op hoge leeftijd overleden te Amsterdam op 
5 februari 1679. Uitgaande van een fictief geboorte-uur van 12.00 uur heeft Von-
del beslist de maan in het teken tweelingen en heeft een vrij exact vierkant ve-
nus-jupiter aspect. Het dichtwerk “Georgica”is daarom zo interessant omdat er 
zeer veel verwijzingen in staan over sterrenbeelden, vaste sterren en planeten. 
De nadruk wordt gelegd op akkerbouw, wijnbouw, vee, paarden en bijenteelt en 
aangaande stand van de sterren  door de seizoenen heen geeft Vergilius advie-
zen en commentaar. Driehonderd jaar na het sterfjaar van Vondel verscheen er 
een aan Vondel gewijde bundel opstellen met daarin een verhandeling over Von-
del's vertaling van de Georgica en dan toegespitst op de astronomische aspecten
in dit dichtwerk. Het was van de hand van de classicus P.E.L.Verkuyl, geboren op
1 februari 1929 te Haren (Gr) en nu is het interessant welke bronnen hij gebruikt
om verheldering te scheppen ten aan zien van  de hemelverschijnselen. Want 
Vergilius refereert aan diverse sterrenbeelden als de Pleiaden en de Hyaden, de 
heliakische opgangen van sterren en dat vaak in relatie tot een gunstige tijd om 
bijvoorbeeld gewassen te zaaien.

Van de auteurs die Verkuyl noemt in zijn bronnen zijn het vooral bekende astro-
nomen: Van der Bilt en Flammarion; maar twee wil ik speciaal noemen. Aller-
eerst Christian Ludwig Ideler, (21-09-1766 – 10-08-1846) van wie Verkuyl twee 
publicaties opvoert: “Untersuchungen über den Ursprung und Bedeutung der 
Sternnamen” uit 1809 en “Handbuch der mathematischen und technischen Chro-
nologie” uit 1825. Ideler is een wat veronachtzaamde geleerde die ook als een 
belangrijke bron gediend heeft voor het werk van Richard Hinckley Allen, te we-
ten “Star names, their lore and meaning”. Het pleit voor Verkuyl dat hij Ideler 
hier prominent opvoert.  De tweede bron is het welbekende boek “De planeten 
spreken” uit 1976 geschreven door de ons welbekende Rudolf Smit. Het gaat om 
een passage die door Vondel astrologisch geïnterpreteerd wordt: ”Volgens de 
pseudo-wetenschap der astrologie immers is de Maan dominant of heerser in 
Cancer. Dat wil zeggen, als Luna in dat “huis” staat, oefent zij haar horoscopi-
sche invloed optimaal uit.” Verkuyl verwijst dan naar pagina 80 in Smit's boek 
met daarin een overzicht van de tekens met hun heersers. Hoe dan ook, dit werk
van Vergilius is ook nu nog van belang, want het schetst de relatie tussen de na-
tuur en de verschijnselen aan het firmament uit een tijd van voor de geboorte 
van Jezus Christus.  Hoe deze relatie vele eeuwen nadien bestreden werd  wordt 
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duidelijk toen het heilige roomse rijk aan zijn verovering begon en elke stad  zich
tot het rooms-katholieke geloof diende te bekeren. Toen waren het enkel nog de 
boeren op het platteland die zich hieraan konden onttrekken en zo de betiteling 
van “heiden” kregen, jawel de boer als paganist en hoe mooi is dit terug te vin-
den bij Vergilius. 

Tot slot wijs ik er op dat de tekst van Vergilius genoemd wordt op de website 
“www.liesbethbisterbosch.org”  waarop Liesbeth Bisterbosch(*1955)  onder de ti-
tel  ”Een Klaar Zicht”  een diversiteit aan astrologisch  en astronomisch getinte 
artikelen publiceert. Zij studeerde landbouwwetenschappen te Wageningen en is 
zich later op de astronomie en astrologie gaan richten en dan met name vanuit 
antroposofisch standpunt. Zo publiceert ze elk jaar haar Duitstalige “Sternen-und
Planeten kalender”.  Aangezien het werk van Vergilius betrekking heeft op de 
landbouw en de natuur in combinatie met sterren en planeten heeft ze een com-
mentaar gewijd aan het werk van Verkuyl.

Op haar site is een zoekfunctie aanwezig en na het intikken van de naam van 
Vondel krijgt men de benodigde informatie, waaruit blijkt dat de genoemde tek-
sten digitaal beschikbaar zijn via de site van de Digitale Bibliotheek voor de Ne-
derlandse Letteren (DBNL). Alles overziend zou het interessant zijn om na te 
gaan of  er van deze klassieke tekst van Vergilius meer commentaren bestaan , 
ook internationaal, die ingaan op het astronomische karakter ervan.

Bronnen

Vergilius – Het boerenbedrijf <Georgica> vertaald door dr. Ida G.M.Gerhardt  
Amsterdam, eerste druk 1949, tweede druk 1969.

Diverse auteurs – Visies op VONDEL na 300 jaar. Den Haag 1979. Met daarin  
Vondel en de “loci astronomici”van Vergiilius door P.E.L.Verkuyl.
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Een heel bijzondere gebeurtenis
Frank Vernooij

Een buitenkansje als je als wetenschapper ineens een ideale proefopstelling vindt
om je hypothese te testen. Zo voelde ik dat een beetje toen ik recent een inter-
view onder ogen kreeg van de befaamde Amerikaanse socioloog Robert Putnam 
(https://www.trouw.nl/religie-filosofie/in-dit-extreme-ik-tijdperk-is-de-behoefte-
aan-gemeenschapszin-groter-dan-ooit~be0e1479/     ).  Het interview is vanuit as-
trologisch oogpunt in meerdere opzichten interessant, omdat hij zich vanuit re-
cent sociologisch onderzoek ook een uitgesproken idee heeft gevormd over de 
nabije toekomst. Ik wil daar een volgende keer nog op terugkomen.

Maar wat ik nu specifiek bedoel is de hypothese die ik in de Nieuwsbrief al eerder
omschreven heb dat bij existentiële kernmomenten in iemands leven, momenten
die iemand zich altijd blijft herinneren en die een inzicht te weeg brachten of een
wending gaven aan zijn/haar leven, horoscopisch de Node prominent aanwezig 
is. 

Ik heb dit al eerder zo vermeld maar nooit zo expliciet in beschrijvingen van de 
Node zien staan tot ik het bij Ann Whitaker (zie Nieuwsbrief juli 2022) nog spre-
kender zag staan: ‘the North Star (in the horoscope) compels one towards one’s 
destiny’, overeenkomstig ‘the intriguing ancient idea that Fate intervenes when 
we need a nudge in the direction in which we are meant to be going’ en dit sluit 
aan bij een kernuitspraak van Jung: ‘Free will is the ability to do gladly that 
which I must do’.

Ik meen dit al een aantal keren bevestigd te hebben gezien, ook al is het moeilij-
ke materie om hard te maken, en nu las ik in dit interview: “Ik herinner me nog 
haarscherp hoe ik op 30 januari 1961 de trein nam van Philadelphia naar Was-
hington D.C. om John F. Kennedy, toen nog presidentskandidaat, te horen spre-
ken. Ik heb hem met mijn eigen oren gehoord toen hij de beroemde woorden 
zei: ‘Vraag niet wat jouw land kan doen voor jou, vraag wat jij kan doen voor je 
land’. Dat is nu meer dan zestig jaar geleden, maar ik krijg ook nu weer kippen-
vel als ik het vertel. Het was waarschijnlijk het belangrijkste moment in mijn le-
ven. Het was alsof hij tot mij persoonlijk sprak en zei: jij hebt talenten, maar ge-
bruik die niet voor jezelf, maar voor Amerika en de wereld. Ik besloot van studie-
richting te veranderen – ik studeerde wiskunde – en me te wijden aan maat-
schappelijke en politieke problemen.” 

Een situatie die ondubbelzinnig voldoet aan wat ik denk dat de Node symboli-
seert. 
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We zullen dus op de eerste plaats kijken naar de 
plaatsing en aspecten van de Node in Putnam’s 
geboortehoroscoop en bij het begin van Kennedy’s
toespraak, en verbanden.

Daarnaast wil ik ook de positie van de Zwarte 
Maan bekijken waarvan ik ook geregeld de indruk 
heb dat ze bij uitspringende gebeurtenissen een 
prominente positie heeft – en wat verder opvalt.

Ik toets de hypothese louter op transits en niet op 
mogelijk andere belangwekkende progressies op 
dat moment. Ik heb het begin van de toespraak 
van Kennedy op 14 uur gezet heb. Dat leek me 
plausibel maar die tijd kan er ook uren naast zit-
ten. Dit zou mogelijk na te gaan zijn.

Ik verwacht overigens dat ook de horoscoop van 
het moment van de toespraak bijzondere standen 

laat zien, omdat er iets ‘in de lucht hing’ dat gepaard ging met het feit dat deze 
rede van Kenne-
dy en m.n. die
uitspraak zo’n
diepe indruk, en
niet alleen op
Putnam, heeft
nagelaten.

Radix horo-
scoop Ro-
bert Putnam
geboren 9
januari
1941 in Ro-
chester New
York USA
(geen ge-
boortetijd)

Het sterkste
cluster van pla-
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neten in zijn radix (planeten in of rond dezelfde graad) bestaat uit Mars 3.17 
Boogschutter, Pluto  3.30 Leeuw, Jupiter 5.50 Stier en de Node 5.18 Weegschaal 
en misschien kun je Saturnus 7.54 Stier hier ook bij rekenen. In de kantlijn valt 
nog te noteren dat de Maan om 12 uur ‘s middags 4.23 Tweelingen stond en ik 
noteer ook Eris 3.58 Ram. De posities van Eris, Sedna, Haumea en Makemake 
hebben zijdelings mijn belangstelling bij bijzondere gebeurtenissen.

De Node maakt dus deel uit van dit cluster en aspecteert Mars, Jupiter en Pluto, 
en mogelijk de Maan, met een nauwe orb, en maakt ook een anderhalfvierkant 
met Uranus (orb 2 graden).

Ik verwacht op het tijdstip van Kennedy's toespraak dat belangrijke planeten 
transitair deze graden zullen raken.

Wat betreft de Zwarte Maan: deze  maakt een nauwe driehoek met Venus 
(orb 1.13) en een halfsextiel met Uranus ( orb 1.14).

Radix horoscoop toespraak J. F. Kennedy  30 01 1961 14 
u. Washington D.C. USA

1. Hoe staat het
met aspecten van
de transit Node en
aspecten op de ra-
dix Node

TransitNode: Wat ge-
lijk opvalt is dat de
transitNode 6.19
Maagd een halfsextiel
maakt met de radix-
Node met een orb
van 1 graad. Daar-
naast maakte ze
sterke transitaire as-
pecten op radixJupi-
ter (driehoek 0.29),
Saturnus (driehoek
1.34), Mars (vierkant
3.02), en minder
sterke met de Zon
(anderhalfvierkant
2.15), Mercurius ( anderhalfvierkant 3.19), Pluto (halfsextiel (2.49) en de Zwarte
Maan (anderhalfvierkant 2.14) – en mogelijk met de Maan.

13 van 28



Wat ook onmiddellijk opvalt in de standen van 
het begin van de toespraak: de Node staat con-
junct Pluto (7.30 Maagd) wat m.i. veel zegt 
over de zeggingskracht van het moment – de 
diepgaande invloed die er vanuit gaat op levens
van mensen, en het betekent dat transitPluto 
ook het radixcluster van Putnam aspecteert in-
clusief de radixNode (halfsextiel 2.12).  

Mocht de toespraak werkelijk om 14 uur begon-
nen zijn dan staat de conjunctie Node-Pluto pal 
op het IC.                                       

Pluto transiteert in deze fase van Putnam’s le-
ven een aantal factoren meerdere keren. Op het
moment van de toespraak zijn de sterkste tran-
sitaire aspecten met Jupiter( driehoek 1.40) en 
Saturnus (driehoek 1.34): de twee planeten die 
staan voor vormgeving van een visie en geloof. 

We kunnen lijkt me concluderen dat de transitNode veel belangrijke aspecten 
maakt en dat de radixNode geraakt wordt door de transitNode en transit Pluto en
mogelijk transit MC. 

2. De horoscoop zelf bij het begin van Kennedy’s toespraak

De Node

We hebben de conjunctie Node – Pluto al opgemerkt. Verder maakt de Node ook 
een nauw aspect met Jupiter (anderhalfvierkant orb 0.21). Beide standen corres-
ponderen met standen in Putnam’s radix. (Tussen haakjes: op het geschatte tijd-
stip van 2 uur ‘s middags is er een exacte conjunctie van de Maan met de Zwarte
Maan (orb 4 boogminuten), maar ik heb nog niet na kunnen gaan of dat tijdstip 
klopt). 

De Zwarte Maan

Er is een driehoek Venus – Zwarte Maan (orb 2.17) en een zeer nauw mineur as-
pect buiten teken met Mars (halfsextiel orb 0.21). Ook die corresponderen met al
gememoreerde aspecten in de radix van Putnam. En dat geldt zelfs voor het nau-
we mineure aspect en Cheiron (inconjunct orb 0.43). In de radix is er namelijk 
een ruim vierkant met een orb van 5.30 graad).

3. Transits op de radix Zwarte Maan
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Saturnus en Uranus transiteren de radix Zwarte Maan van Putnam. Saturnus met
een vierkant (orb 0.28) en Uranus met een driehoek (orb 0.45). Het moment van
de toespraak en het effect op Putnam  gebeurt dus tijdens een periode in zijn le-
ven waarin Saturnus en Uranus zijn Zwarte Maan meerdere malen transiteren. 
Zoals we al zagen is er in de radix ook een nauw mineur aspect Zwarte Maan-
Uranus. (Tevens transiteren Saturnus en Uranus de radix Uranus van Putnam). 
Ook transitPluto aspecteert de Zwarte Maan (anderhalfvierkant orb 1.04), dus 
ook dat geldt voor een langere periode en zoals we eerder zagen: ook de transit-
Node (anderhalfvierkant orb 2.14).

N.B. In mijn berekeningen maak ik steeds gebruik van de gemiddelde, ongecorri-
geerde Zwarte Maan en niet de gecorrigeerde. Dat is een vrij toevallige keuze om
het overzichtelijk te houden.  In deze Nieuwsbrief geeft Cees Jansen overwegin-
gen voor een keuze voor een van beiden. Het viel me op dat de gecorrigeerde 
Zwarte Maan die Planetdance geeft voor het begin van Kennedy's toespraak 4.27
Leeuw is. Deze stand geeft sterke transits van de Zwarte Maan aan op het clus-
ter in de geboortehoroscoop van Putnam - in een andere efemeride kom ik overi-
gens een stand tegen van 2.25 Leeuw. 
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Urania verschijnt weer

Zo’n vijf jaar geleden verscheen 
het vooralsnog laatste nummer 
van Urania. Het eerste nummer 
verscheen in 1906, toen nog on-
der de titel Moderne Astrologie. In
1907 werd het tijdschrift her-
noemd naar Urania. 

In 2017 verscheen het laatste fy-
sieke nummer: jaargang 111 nr. 
1.

Urania was met afstand het langst
gepubliceerde tijdschrift over as-
trologie in Nederland en waar-
schijnlijk zelfs wereldwijd. Het 
verscheen de laatste bijna 75 jaar
als uitgave van de WvA (Werkge-
meenschap van Astrologen), een 
relatief kleine organisatie. Het 
was voor de WvA niet haalbaar 
publicatie van Urania als papieren
tijdschrift voort te zetten.

Maar in oktober dit jaar is toch 
een nieuwe editie verschenen; nu
digitaal. De titel is ‘Nieuwsbrief 
Urania’. In dit nummer onder 
meer een artikel ‘Van de Kern’ 
waarin voorzitter Theo Verwijst 

ingaat op de huidige ontwikkelingen binnen de WvA, en een artikel van Paula 
Schreurs ‘Astrologie en Horoscopie’ dat eerder ook verscheen in de Nieuwsbrief 
van de NVWOA. 

De redactie wil Urania twee maal per jaar laten verschijnen. Daarmee zet ze een 
zeer lange traditie voort.

De website van de WvA is https://www.wva-astrologie.nl/

Hier kunt u ook de inhoud van enkele oudere Urania’s downloaden.
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Ingezonden brief

Van Tine Sipsma ontvingen wij een reactie naar aanleiding van het artikel over 
‘Bijzondere gebeurtenissen’ van Frank Vernooij in de Nieuwsbrief van oktober 
2022.

Het gaat om: Noodlottige gebeurtenis Voetbal Eindhoven 6-08-2022.  

Start: 20:00 uur

Maikel Kieftenbeld heftige knieblessure door tegenstander in reservetijd om 
21:50 uur. 

Tine schrijft hierover:

Ik geniet altijd van dit soort onderzoeken en denk dan altijd graag mee, maar 
zoals u inmiddels weet, heb ik er helaas niet altijd meer de energie en daardoor 
de tijd voor.

Maar omdat u al zoveel hebt uitgezocht, en u constateerde dat de 18e/19e graad
een belangrijke rol spelen en inderdaad ook in de Radix van Maikel, triggerde het
mij om ook nog eens de 18e/19e graad te bekijken.

In verband met zijn knieblessure viel me toen nog iets op.

Om 21.50 uur als de tegenstander op de knie van Maikel valt en dus de blessure 
veroorzaakt zie ik in de horoscoop van dat moment de Descendant (de tegen-
stander) conjunct Mercurius (hr.4/7) op 3° /4°  Maagd anderhalfvierkant de Asc 
van 20:00 uur (18 °  Steenbok) en anderhalfvierkant Radix Mars 18°  Ram van 
Maikel staan en die staat (zoals al door u vermeld) vierkant op zijn Cheiron/Jupi-
ter (17/18° Kreeft).

Ik vond het mooi om te zien, dat ook hierbij zowel de aanvanghoroscoop, de ho-
roscoop van het moment en de Radix van Maikel betrokken zijn.

Ik wilde dit graag even met u delen. 

___________________________________________________________

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

Stuur die naar redactie@nvwoa.nl
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Bericht van de AVN

‘Op zaterdag 19 november 2022 vanaf 10 uur organiseert de CIB namens de AVN
weer een inspirerende dag met 2 interessante sprekers.  

Plaats: Amershof, Snouckaertlaan 11 te Amersfoort. Tel: 033-4613524 

Kosten 24.50 euro. 

Opgave: administratie@avn-astrologie.nl 

Voor de pauze een lezing van onze Zus Luyckx

Deze lezing draait rond haar boek dat in november 2021 verscheen: " DE DWADS
- Zo hard als Staal, zo concreet als Stenen."

Zus rijdt al jaren Nederland rond om haar liefde voor de Dwads te delen met 
iedereen die het wel horen.

In deze lezing zal ze slechts in het kort uitleggen wat een Dwad is en hoe die 
wordt opgebouwd omdat ze zoveel mogelijk voorbeelden wil laten zien. 

Na de pauze van Nora Gosselink: 

“Nora Gosselink (1996) is opgeleid tot historica en literatuurwetenschapper, maar
startte in 2019 haar astrologische praktijk. Ze heeft haar publiek vooral 
opgebouwd via social media (op Instagram 4000+ volgers, een eigen podcast, 
haar eigen astrologie-membership met bijna 100 abonnees) en heeft veel 
millennials en Gen Z’ers als klanten. Op de CIB-dag zal ze spreken over 
astrologie vertalen naar een jonger publiek zonder dat de diepgang ervan hoeft 
te verdwijnen. Op haar social mediakanalen probeert ze toegankelijk met 
diepgravend te combineren en bereikt ze een groter publiek zonder mee te 
hoeven gaan in ‘popastrologie’.

Ook zoomt Nora in op hoe astrologie ingezet kan worden om de persoonlijke 
ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen; al voor de terugkeer van 
Saturnus. Ze bespreekt een aantal voorbeelden uit de praktijk en maakte een 
selectie van transits en andere ontwikkelingen om op te letten, bijvoorbeeld de 
cyclus van Jupiter en de reis van de progressieve maan.”
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Eclipsvoorspellingen 25-10-2022 
tot 20-4-2023 
Menno Noordervliet (22 10 ‘22)

Rusland – Oekraïne en de USA

Er is eigenlijk op het eerste gezicht niet veel verschil tussen de eclips van 
Rusland en Oekraïne. Qua lengte is er ook niet veel verschil tussen Moskou en 
Kiev. En toch is er m.i. een groot verschil. Uranus conjunct Noorderknoop staat 
bij Oekraïne precies op het IC en bij Rusland er net even naast. Verder zijn er 
geen asgebonden planeten. 

Dat is veelzeggend. Oekraïne is sterker in haar vrijheidsoorlog. De 
vrijheidsoorlog van Rusland is bovendien fake. Oekraïne heeft een betere kans op
overwinning en zal deze periode nog veel terrein winnen. Ik heb dit ook al op 10 
september j.l. tijdens een lezing voor de AVN verteld. Maar het blijft nog lang 
een vernietigingsoorlog met veel slachtoffers over en weer. Een hele tragische en
noodlottige toestand.

Rusland komt tot het besef dat de grenzen van de USSR niet meer haalbaar zijn. 
Voor Oekraïne is het een weg naar eigen zelfstandigheid en democratie.

USA: Biden probeert steeds te bemiddelen en is niet te beroerd om wapens en 
financiële steun te blijven geven. De midterm verkiezingen van 8 nov. zouden 
wel eens een verrassende uitslag kunnen geven.

Na de volgende eclips van 20-4-2023 is het mogelijk dat Oekraïne de macht 
terugpakt en er zegevierend uit komt. Pluto op het MC in de 1e graad van 
Waterman. Dat is een vechtersgraad met de mogelijkheid van een triomf. Pluto 
van Rusland staat dan ook weer net niet op het MC !!! Deze stand kan natuurlijk 
ook betekenen dat Oekraïne een Plutonisch effect ondergaat, bijvoorbeeld dat er 
een vuile bom op geworpen wordt. Laten we dat niet hopen.

Putin  krijgt een secundaire progressieve nieuwe Maan in augustus 2023, met 
een kleine speling omdat we niet helemaal zeker zijn van zijn geboortetijd. De 
progressieve nieuwe Maan van Putin duidt meestal op het eind van een periode . 
Vooral bij machtshebbers zie je dan een verschuiving. Dus mogelijk het eind van 
Putin's regeerperiode.

In de komende Nieuwsbrief kijken we nog terug op de voorspellingen van een 
half jaar terug. En we komen terug op hoe de eclips berekend wordt. (Frank 
Vernooij)
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Het heliocentrische systeem
Jan Kampherbeek

In 1543 publiceerde Nicolaas Copernicus De revolutionibus orbium coelestium 
waarin hij een heliocentrisch wereldbeeld voorstelt. Het was een herontdekking. 
Onder meer Aristarchos van Samos (320-250 BCE) ging al uit van een 
heliocentrische werkelijkheid. 

Zoals bekend ging de aanvaarding van het nieuwe 
heliocentrische wereldbeeld niet zonder slag of 
stoot. Maar ondanks tegenstand van met name de 
kerk verdween het geocentrische wereldbeeld van 
Ptolemaeus naar de achtergrond.

De nieuwe werkelijkheid heeft bijgedragen aan de 
teloorgang van de astrologie als erkende 
wetenschap. Je berekent horoscopen voor een 
geocentrische situatie. De associatie met een 
geocentrisch wereldbeeld is dan al snel gelegd. Het 
zal duidelijk zijn dat het geocentrische in de 
astrologie slechts gaat om het punt van 
waarneming. Astrologen twijfelen over het 
algemeen niet aan de heliocentrische werkelijkheid 

als grondslag voor de bewegingen in het
zonnestelsel.

Horoscopen bereken je voor de plaats
waar een mens is geboren of een
gebeurtenis plaats vindt. Die plaats is
niet het centrum waar de hemellichamen
om heen bewegen. Je berekent de
posities ten opzichte van die plaats om
een horoscoop te construeren.

Heliocentrische horoscopen

Toch zijn er astrologen die ook
heliocentrische horoscopen gebruiken.
Dat kan, je kunt posities berekenen ten
opzichte van de Zon. Maar er zijn dan
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enkele punten waar je als astroloog rekening mee moet houden en dat doen niet 
alle astrologen die heliocentrisch werken.

Heliocentrische en geocentrische beweging

Als je computerprogramma planeet standen berekent zal het altijd eerst de 
heliocentrische standen berekenen en deze daarna omzetten naar geocentrische 
bestanden. De reden: heliocentrische posities zijn veel eenvoudiger te 
berekenen. Planeten lopen heliocentrisch relatief gelijkmatig. Je gaat dan uit van 
twee hemellichamen: de zon en de planeet. Geocentrisch is het ingewikkelder, je 
hebt nu drie hemellichamen: de zon, de aarde en de planeet. Hierdoor ontstaat 
een complexere beweging wat we terugzien in snelheidsverschillen en 
retrogradatie.

In onderstaande grafiek zie je de heliocentrisch beweging van Mercurius, Venus, 
Mars, Jupiter en Saturnus van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025. De lijnen lopen 
vrij regelmatig maar niet geheel recht - daarover straks meer.

In de tweede grafiek op de volgende pagina zie je de geocentrische beweging 
van dezelfde planeten. Hier zie je flinke schommelingen. Bij Mercurius (blauwe 
lijn) springen die meer in het oog dan bij Saturnus (grijze lijn).
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Deze grafieken kun je zelf maken met het gratis programma Enigma Cycles, zie 
http://radixpro.nl/enigma/cycles/  

Kepler

We zagen dat de heliocentrische beweging van
de planeten veel regelmatiger is dan de
geocentrische beweging. Toch zie je ook bij
heliocentrische bewegingen schommelingen.
Het was Johannes Kepler die hier, ruim 60 jaar
na de publicatie van Copernicus, een verklaring
voor gaf. Kepler ontdekte dat de planeten niet
in cirkels bewegen maar in ellipsen. Hij
formuleerde drie wetten waarmee de beweging
van de planeten veel beter dan voorheen
konden worden bepaald. Voor Kepler ging het
niet alleen om astronomie maar ook om
mystiek: hij ging uit van een harmonisch
model van de kosmos en dat weerspiegelde
zich in zijn wetten. 
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De eerste wet van Kepler

In zijn eerste wet hanteert Kepler 
twee stellingen:

 Planeten bewegen in een 
elliptische baan rond de Zon.

 De zon bevindt zich in één van
de twee brandpunten van 
deze ellips.

Doordat de Zon niet in het midden 
van de planeetbaan staat kan de 
planeet dichtbij de Zon komen of er 
juist verder vanaf staan. Het punt 
waar de planeet het dichtst bij de 
zon staat is het perihelium. Het punt

waar de planeet het verst van de Zon is verwijderd is het aphelium.

De tweede wet van Kepler

Vanaf een planeet kun je een lijn
trekken naar de Zon, die lijn noemen
we een voerstraal. In de afbeeldingen
zie je voerstralen van de Zon (de
zwarte punt) naar de punten A, B, C
en D.

Door de beweging van de planeet
verplaatst een voerstraal zich en
beschrijft deze een soort taartpunt:
een perk. Dit zijn de grijze vlakken in
de tekening. De tweede wet van Kepler leert dat de oppervlakte van een perk 
van een planeet, voor een gegeven tijdsspanne, altijd even groot is. Als een 
planeet 30 dagen doet over de afstand A naar B en ook 30 dagen over de afstand
van C naar D, zijn de perken Zon-A-B en Zon-C-D dus even groot. Omdat de 
voerstralen verschillend van lengte zijn zal de snelheid van de planeet variëren. 
Een planeet in, of nabij, het perihelium beweegt zich sneller dan een planeet in, 
of nabij, het aphelium.
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De derde wet van Keper

Eerst moet ik uitleggen wat een voerstraal is: de lijn die je door beide 
brandpunten van een ellips trekt tot aan de omtrek van de ellips.

De derde wet van Kepler is een formule:  het kwadraat van de omlooptijd van 
een planeet is evenredig met de derde macht van de halve lange as.

Kepler en Newton

Na Kepler heeft de astronomie zich verder ontwikkeld. Door Newton weten we 
dat de zwaartekracht die hemellichamen op elkaar uitoefenen, afwijkingen 
veroorzaken ten opzichte van de wetten van Kepler: de perturbaties. De 
basisprincipes van de wetten van Kepler staan echter nog overeind. Deze wetten 
illustreren goed de opvattingen van Kepler over het zonnestelsel als een 
harmonisch geheel.

Astrologie en heliocentrisme

De geocentrische standen zoals astrologen die gebruiken zijn gebaseerd op 
heliocentrische standen. Die rekent de computer om naar geocentrische standen 
en gebruikt die voor een horoscoop. 

Maar wat als je de heliocentrische standen wilt gebruiken?     

Veel van de onderdelen van een horoscoop zijn specifiek voor de aarde: de 
horizon en equator. Heliocentrisch heb je geen huizen en geen MC of ascendant. 
Omdat er geen equator is heb je heliocentrisch ook geen beginpunt voor de 
dierenriemtekens: je kunt geen lentepunt definiëren. Je kunt planeten berekenen
en hun onderlinge afstand langs de ecliptica. Maar die ecliptica is gebaseerd op 
de stand van de aarde, daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Wellicht is dat te 
verdedigen als een gezamenlijk vlak voor Zon en Aarde. Huizen en tekens zijn er 
heliocentrisch gezien niet. Computerprogramma's tonen die wel. Eigenlijk krijg je
dan heliocentrische planeet standen geprojecteerd in een geocentrische 
horoscoop.

Daarmee zijn we er niet: je kunt niet alle hemelpunten gebruiken in een 
heliocentrische horoscoop. De Zon uiteraard niet, want die is het middelpunt. In 
plaats van de Zon krijg je de aarde. Maar alles wat aan de aarde is gerelateerd is
ook discutabel: de Maan, de Maannodes, de Zwarte Maan, de Zwarte Zon. Het 
lijkt me niet logisch die te duiden, maar kun je die standen heliocentrisch wel 
berekenen? Daarover had ik een discussie met Walter Pullen, maker van het 
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uitgebreide programma Astrolog [zie: https://astrolog.org/astrolog.htm, Astrolog
is gratis èn open source en zeker de moeite van het uitproberen waard.]. Ik zag 
dat Walter de Maannode weergaf in zijn weergave van de heliocentrische 
horoscoop en benaderde hem daarover.

Zijn reactie: The Lunar node is a point in space, defined where the Moon's orbital
path intersects the plane of Earth's orbit around the Sun. Therefore, since it's a 
point in space like any other, the Lunar node is no different from any planet, and 
can be viewed from a geocentric or heliocentric perspective. From a heliocentric 
perspective, the Lunar node will (like the Moon itself) always be close to Earth. 
Therefore, heliocentric astrologers may choose to turn off and not display the 
Moon and Lunar node, but that's not something Astrolog forces upon you. 
Remember that other planets have nodes too (although they move slower than 
the Lunar nodes) and that some astrologers choose to place heliocentric 
planetary nodes in geocentric charts. Here's an Astrolog screenshot showing 
Earth, the Moon orbiting Earth, the Lunar nodes, and Lilith all plotted in space: 
https://i.imgur.com/cyQFtCx.png

Astronomisch klopt het wat Walter Pullen zegt: je kunt deze punten berekenen 
en dus tonen maar ze zullen altijd dichtbij de aarde liggen. Dat is de reden dat je
deze punten in Astrolog zelf aan of uit kunt zetten. 

25 van 28

https://astrolog.org/astrolog.htm


Gratis downloaden: Cemal Cicek 
en Micro-astrology
Een reeks van 41 boeken

Harmonics en halfsom-
men hebben iets ge-
meen: ze delen de
ecliptica. Harmonics
doen dat per definitie
en halfsommen doen
dat door het gebruik
van verschillende
halfsom-schijven:
360°, 90°, 45° enzo-
voort.

Het valt op dat er re-
cent ontwikkelingen
zijn waarbij die verde-
ling verder wordt door-
gevoerd: halfsommen
en harmonics die ver-
der gaan dan we ge-
wend zijn. Exponenten
daarvan zijn Mark Har-
ris met zijn Fractal As-
trology, David Hamblin
met zijn herziene uit-
werking van harmonics in The Spirit of Numbers en Albert Bredenhoff met 
zijn harmonische aspecttheorie. Ook de in Duitsland werkzame astroloog 
Cemal Cicek is zeer actief op dit gebied. Hij schreef maar liefst 41 publica-
ties die je gratis kunt downloaden van zijn website. Cemal Cicek noemt 
zijn benadering Microastrology. Een belangrijk kernmerk van deze vorm 
van astrologie is het gebruik van harmonics op basis van 2n, dus 2, 4, 8, 
16, 32, 64, 128 enz. 

Een inleidende beschrijving vind je in het gelijknamige boek Microastrolo-
gy maar voortschrijdend inzicht heeft geleid tot de wijziging van enkele 
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uitgangspunten. In onder meer Birth Time correction vind je de recentere 
uitgangspunten. 

De boeken van Cemal Cicek geven over het algemeen een korte introduc-
tie en daarna veel uitgewerkte voorbeelden. Het aantal voorbeelden is zo 
groot dat dit materiaal geschikt is voor diverse vormen van onderzoek.

Binnenkort zal Jan Kampherbeek in de Nieuwsbrief terugkomen op de 
techniek van Microastrology. Ook in zijn programma Enigma zullen de 
technieken van Cemal Cicek over enige tijd beschikbaar komen.

De boeken kun je downloaden via http://cemalcicek.com/

De links op deze site verwijzen naar archive.org 
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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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