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Agenda

3 december: Frank Vernooij met ‘Explosieonderzoek : resultaten na 
flinke uitbreiding van het onderzoeksbestand’.
7 Januari: Zus Luyckx over onderzoek naar het effect van de Mars en Ju-
piter return. 
4 Februari: Kees Jansen over onderzoek naar het effect van Maanfasen.
4 Maart: Algemene Leden Vergadering. Aansluitend presenteert Fokkelien
von Meyenfeldt een onderzoek naar het effect van de Noorder-Maan-
knoop.
1 April: wordt nog ingevuld.
6 Mei: wordt nog ingevuld.

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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Congres metafysica: een verslag
Jan Kampherbeek

Op 28 oktober j.l. organiseerde Cees Jansen een congres over metafysica. Cees 
Jansen heeft als oud-hoogleraar cryptografie een duidelijk wetenschappelijke 
achtergrond maar heeft ook een sterke binding met esoterisch gedachtegoed. 
Het was deze combinatie die de leidraad was voor dit congres. 

Dr. Hein van Dongen, filosoof en docent aan de academie
voor geesteswetenschappen in Utrecht, ging in zijn
inleidende lezing in op de rol van metafysica. Metafysica,
dat wat na de fysica komt of wat boven de fysica staat, is
terug te voeren tot Pythagoras. Getalsverhoudingen en
kosmische schoonheid waren belangrijke begrippen. Veel
later zou Kant kennis beperken tot het concreet leerbare en
daar rekende hij de metafysica niet toe. Ook nu is er kritiek
op de metafysica: deze is niet toetsbaar en niet praktisch.
Maar het paradoxale is dat die kritiek zelf metafysisch van aard is. Belangrijker: 
met metafysica houden we het gevoel voor mysterie levend. We kiezen voor een 
open houding die inclusief is en niet reductief.

Maarten Schalley, aanvankelijk docent filosofie en nu
spreker bij een uitvaartonderneming, ging in op
'MetaVerse', het initiatief van Facebook oprichter Mark
Zuckerberg. Er zijn analogieën met de filmserie 'The
Matrix'. In hoeverre leven we in een virtuele wereld? Wie of
wat neemt waar? In enkele gedichten nam de spreker ons
mee in beschouwingen over de virtuele werkelijkheid in
relatie tot ons eigen bestaan.

Astrid Eijgenberger was juriste maar maakte de switch naar 
yoga. Ze beschreef een systeem uit de vedische astrologie 
waarin onder meer getallen en planeten worden gecombineerd. 
De spreekster gaf ook een introductie in de Yantra's: symbolen 
van kosmische energieën in de vorm van schilderen of 
tekeningen en ook hier zagen we een combinatie met astrologie.
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Cees Jansen, organisator van dit congres, sprak over Plato en
de Kabbala, met als ondertitel Over dualiteit en hogere 
dimensies van Platonische lichamen en elementen. Hij koppelt 
de vijf platonische lichamen met de vijf dimensies binnen de 
Kabbalah en komt uiteindelijk tot 6 dimensies: vuur, aarde, 
lucht, water, Akash (transcendentie) en beweging. Belangrijke 
bronnen hiervoor zijn Pythagoras, Plato, Archimedes en 
Nicomachus.

Kartikeya Mishra studeerde toegepaste fysica aan de
Universiteit van Twente. Hij raakte enthousiast over
vedische astrologie. Met Venus als voorbeeld
verduidelijkte hij enkele principes van die vedische
astrologie. De gebruikelijke betekenis van Venus is luxe
en schoonheid maar er bestaan ook attributen van
Venus als 'leermeester van demonen'. Belangrijk zijn de
Dasha's (perioden) waarvan er verschillende varianten
bestaan.

Charlotte Wenner, astroloog en docent in het VO, wees op het
principe van de verdubbeling, dat terug te vinden is in 
Soemerië, Egypte, in het principe van Yin en Yang en de 
Kabalah. Er is een cyclische polariteit, een toename en afname, 
tussen materie en geest. Ze benadrukte dat de Hellenistische 
structuur van de kosmos is doorbroken door de wetten van 
Kepler en de ontdekking van Uranus, Neptunus en Pluto. De 
astrologie van Dom Neroman maakt een nieuwe visie op de 
kosmos mogelijk.

Dit congres kende boeiende lezingen. Maar misschien nog belangrijker was dat 
deze lezingen elkaar versterkten. Wat vooral duidelijk werd is de noodzaak van 
een filosofische onderbouwing, zowel voor astrologie als op andere gebieden. Dat
is iets waar we binnen de astrologie aan moeten werken, maar wat mij vooral 
aansprak is dat die filosofische onderbouwing wel degelijk mogelijk is.
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Eclipsvoorspellingen 25-10-2022 
tot 20-4-2023

Menno Noordervliet (27 10 ‘22)

Ik heb Menno gevraagd een aantal uitspraken zoals in de vorige Nieuwsbrief ge-
publiceerd nader toe te lichten m.b.t. de eclips stand waarop hij dat baseerde - 
die stuurde hij mij 27/10. Ze zijn cursief gedrukt. 

Frank Vernooij

   

Rusland – Oekraïne en de USA

Er is eigenlijk op het eerste gezicht niet veel verschil tussen de eclips van Rus-
land en Oekraïne, want qua lengte is er niet veel verschil tussen Moskou en Kiev.

En toch is er m.i een groot verschil. Uranus conjunct de  Noorder-Maansknoop 
staat bij Oekraïne precies op het IC en bij Rusland er net even naast. Verder zijn 
er geen asgebonden planeten. 

Dat is veelzeggend en betekent: Oekraïne is sterker in haar vrijheidsoorlog. De 
vrijheidsoorlog van Rusland is bovendien geen werkelijke vrijheidsoorlog, fake. 

Oekraine heeft een beter kans op overwinning en zal deze periode nog veel ter-
rein winnen. (Ik heb dit al eerder gezegd op 10 september j.l tijdens een lezing 
voor de AVN..

Na de volgende eclips van 20-4-2023 is het mogelijk dat Oekraine de macht te-
rugpakt en er zegevierend uit komt. Pluto op het MC in de 1e graad van Water-
man. Dat is een vechtersgraad met de mogelijkheid van een triomf. Pluto van 
Rusland staat dan ook weer net niet op het MC !!! (Deze stand zou qua symbo-
liek overigens ook kunnen betekenen dat ze een vuile bom of iets dergelijks op 
zich geworpen zouden kunnen krijgen). 

(Opmerkelijke bijval voor deze verwachting op 19 november...: 

“De Oekraïense strijdkrachten zouden al eind dit jaar de dienst weer kunnen uit-
maken op de door de Russen bezette Krim. Die verwachting sprak de ondermi-
nister van Defensie Volodimir Havrilov zaterdag uit in een interview met Sky 
News. De oorlog met Rusland zal volgens hem dan in de lente voorbij zijn” – 
Frank V. 

Maar het blijft nog lang een vernietigingsoorlog met veel slachtoffers over en 
weer. Een hele tragische en noodlottige toestand. Ik hang dat op aan het uit-
gaande inconjunct tussen Pluto en Mars. En aan Saturnus in de 19e graad Water-
man. Saturnus staat bovendien nog  deze eclipsperiode op het Beest (Zwarte 
lichten).
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Rusland komt tot het besef dat  de (beoogde) grenzen van de USSR niet meer 
haalbaar zijn. Voor Oekraïne is het een weg naar eigen zelfstandigheid en demo-
cratie.  

Uitgaande vierkant Saturnus en Uranus. Er is een voortdurende strijd tussen 
grenzen en doorbreking van grenzen. Oekraïne is hierbij nogmaals in het voor-
deel omdat Uranus op het IC staat.
Ook hier staat Saturnus op het beest wat een chaotische onbeheersbare situatie 
met zich meebrengt. En een herziening van grenzen. Het is ook een strijd tussen 
het oude en het nieuwe, tussen autocratie en democratie. De droom van Putin 
om zo groot en machtig te zijn als tijdens de USSR ligt aan diggelen waar het nu 
langzamerhand op gaat lijken. Alle satellietstaatjes om Rusland zien misschien 
om zich nu los te maken van Rusland.

N.a.v. de horoscoop van Putin: Ik beweer al langer dat m.i. Putin binnen een jaar
weg is. Hij krijgt een secundaire progressieve nieuwe maan in augustus 2023, 
Met een kleine speling omdat we niet helemaal zeker zijn van de geboortetijd 
van Putin. Zo'n secundaire progressieve nieuwe maan markeert meestal het eind
van een periode. Vooral bij machtshebbers zie je dan een verschuiving. 

Biden probeert steeds te bemiddelen en is niet te beroerd om wapens en financi-
ële steun te blijven geven. 
De midterm verkiezingen van 8 nov. zouden wel eens een verrassende 
uitslag kunnen geven. Zwarte maan op het MC van de USA eclips geeft een 
unieke situatie die verrassingen kan brengen. Dat is m.i. ook een tegengif tegen 
al te veel populisme.

Deze voorspelling is uitgekomen inclusief 'tegengif tegen populisme', want de 
toenemende afkeer van (de populistische) polarisatie wordt door politieke com-
mentatoren als het motief achter deze verrassende uitslag gezien (Frank V.).

Evaluatie van de verwachtingen n.a.v. eclipsstand 30 
april tot 25 oktober (gepubliceerd in de juni Nieuwsbrief)

‘De komende tijd is er een enorme strijd tussen Amerika en Rusland met daar 
tussenin Europa. Het wordt een zeer angstige periode voor Europa. Het besef 
dringt door dat Europa in groot gevaar is. Europa zit met de gebakken peren. 
(Saturnus 90 ascendant en in een criminele graad). 

Een of andere aanval van Rusland op Europees grondgebied behoort tot de mo-
gelijkheden( Mars op IC).

Het gaat vooral om egoïstisch prestige tussen belanghebbende partijen(11e 
graad Stier). Dat levert geen fraai beeld op voor het wereld publiek.
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Rusland moet overleven en Amerika speelt de morele kaart. 

Rusland zet alles in om te overleven (overlevingsstrategie op ascendant) maar 
heeft niet de kracht en bronnen om te winnen.(Mars in een graad van onzekere 
beslissingen in 12e graad Vissen).

Amerika met de Zwarte Maan op het Mc voelt zich de morele overwinnaar en zet 
ook in op een communicatie strijd. Het woord als wapen. 

Ze gaan tevens ook voor diplomatie en steken daar heel veel energie in( Venus 0
Jupiter 0 Neptunus Heer 7). Dat kan succesvol zijn. Zeker ook als ze hun tanden 
laten zien wat ze steeds meer doen.

Maar dan moeten ze Putin niet teveel irriteren. Vereist veel van het diplomatieke 
vermogen van de US.

Peking stelt zich ook behoorlijk negatief op. Gooit olie op het vuur. Probeert 
vooral eigen belangen veilig te stellen’’.

Mijn evaluatie: 

In de grote lijn lijken me deze verwachtingen uitgekomen. 

Amerika, met zijn steun in woorden en daden aan de Oekraïne is steeds meer de 
grote tegenspeler geworden van Rusland. 

Biden heeft zich gemanifesteerd als iemand die in staat is geweest tegelijk een 
balans te bewaren, die Rusland geen aanleiding heeft gegeven tot drastischer 
stappen en hen wel tot een terugtocht heeft gedwongen. Daarbij is het diploma-
tiek verkeer niet verbroken. Desalniettemin is tot op de dag van vandaag de 
dreiging (voor inzet atoomwapens) niet verdwenen. 

‘Rusland zet alles in om te overleven (overlevingsstrategie op ascendant) maar 
heeft niet de kracht en bronnen om te winnen.(Mars in een graad van onzekere 
beslissingen in 12e graad Vissen)’. Alom wordt gesteld dat de strategische beslis-
singen van Rusland zwak zijn geweest.

Een aanval op een Europees land is er niet gekomen. 

China behartigt (uiteraard) de eigen belangen en die waren om Rusland steunen.
Hoewel niet wat betreft gebruik van kernwapens.
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Het breedteprobleem en de 3D 
horoscoop

Jan Kampherbeek

Als je 's nachts buiten staat en naar de sterrenhemel kijkt krijg je het gevoel in 
een bol te staan. Je ziet de helft van die bol, de andere helft bevindt zich onder 
de horizon. Die hemelbol heeft de bekende drie dimensies: hoogte, breedte en 
diepte. Die drie dimensies raken we kwijt als we een horoscooptekening maken. 
Een vel papier, of een computerscherm, kent nu eenmaal maar twee dimensies: 
hoogte en breedte. Als je van drie dimensies (3D) naar twee dimensies (2D) gaat
raak je per definitie informatie kwijt.

Meestal baseren we onze 2D weergave op de ecliptica. We gebruiken het ecliptica
vlak als het vlak voor onze horoscoop tekening. En we gebruiken de lengte van 
planeten en huizen om de positie te bepalen. 

Als alle planeten exact op de ecliptica zouden lopen was dit niet zo'n probleem. 
Maar dat doen ze niet: planeten wijken af van de ecliptica (de breedte) [1]. Van 
die breedte zien we op onze horoscoop tekening niets terug. Dat leidt tot 
merkwaardige effecten.

Een praktijkvoorbeeld

Hierna de horoscoop van de dichteres Henriette Roland Holst. Zij is geboren in 
Noordwijk op 24 december 1869 om 4:00 MPT [2, 3]. 

De tijd is waarschijnlijk afgerond maar hier kijken we niet naar de 
karakterduiding maar naar de astronomie achter de horoscoop. 

We zien dat Jupiter in het zesde huis staat, vlak voor de descendant. 
Tegelijkertijd staat Pluto in het zevende huis, net boven de ascendant. Dat is 
volgens de 2D weergave.

Wat zouden we hebben gezien als we tijdens de geboorte van Henriette Roland 
Holst in Noordwijk waren en de hemel konden waarnemen? Dan zou Jupiter 
inderdaad onder de horizon staan maar Pluto zou ook onder de horizon staan en 
zelfs nog lager dan Jupiter. Gemakshalve neem ik maar aan dat we Pluto kunnen 
zien en dat we onder de horizon kunnen kijken, het gaat om het idee.
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Deze horoscoop is een mooi voorbeeld van het breedteprobleem. Doordat we bij 
de transfrmatie van de 3D werkelijkheid naar een 2D weergave de breedte 
veronachtzamen krijgen we een verkeerde weergave. Dat vind je geïllustreerd in 
de tekening op de volgende pagina.

De zwarte lijn geeft de horizon weer en de groene lijn de ecliptica. Horizon en 
ecliptica snijden elkaar in 13°33' Stier en dat is dus de descendant. De breedte 
van zowel Pluto als Jupiter vind je aangegeven via een oranje stippellijn. Beide 
planeten hebben zuiderbreedte: Pluto 15°22' ZB en Jupiter 1°08'ZB. De oranje 
stippellijn van de breedte staat loodrecht op de ecliptica, deze lijn gebruiken we 
ook om de werkelijke positie van de planeet op de ecliptica te projecteren.
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Omdat de ecliptica 
schuin staat 
zakken Jupiter en 
Pluto als het ware 
naar beneden. Ze 
staan beiden lager 
dan het 
geprojecteerde 
punt op de 
ecliptica. Jupiter 
staat verder onder 
de horizon dan uit 
de tekening blijkt 
maar belangrijker: 
Pluto staat in de 
tekening boven de 
horizon maar in 
werkelijkheid ver 

onder de horizon. Je kunt dat eenvoudig controleren door de altitude (hoogte) te 
berekenen. De altitude voor Jupiter is -2°32' en de altitude voor Pluto is -7°17'. 
In de tekening vind je de altitudes in blauw aangegeven.

De conclusie is duidelijk: doordat we de breedte negeren kunnen planeten op 
andere plekken in de horoscoop staan dan waar we die planeten tekenen.

Niet alleen bij de horizon

Dat probleem is duidelijk bij de horizon maar het doet zich ook voor bij andere 
cuspen dan de ascendant en descendant. Als je de definities van een 
huizensysteem toepast op de werkelijke positie van een planeet kan het 
gebeuren dat die planeet in een ander huis komt. Dit effect geldt voor de meeste
huizensystemen maar voor elk systeem op een andere manier. Om dat uit te 
leggen zou ik de diverse huizensystemen moeten beschrijven en dat lukt niet in 
één artikel. In komende nieuwsbrieven zal ik meerdere systemen bespreken en 
dan ook kijken naar het effect van het breedteprobleem.

Oplossingen

Er zijn pogingen gedaan dit probleem op te lossen. Norman Blunsdon 
introduceerde een 3D Celestial Birth Map [4] waarbij de ecliptica niet als lijn 
maar als strook (met ruimte voor breedte) is weergegeven en de cuspen met een
gekromde lijn worden getekend. Ingenieus maar bewerkelijk. Ik geloof niet dat 
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er momenteel software bestaat die dit concept, of een variant daarvan, 
ondersteunt. Maar het lijkt me realiseerbaar.

Een ingrijpender oplossing is in de jaren '30 voorgesteld door een groep 
Nederlandse astrologen, o.a. Leo Knegt en Theo Ram. Deze methode wordt nog 
steeds gebruikt binnen de Werkgemeenschap van Astrologen (WvA). Het gaat 
om de Ware astrologische lengteplaats. In de tekening [5] zie je opnieuw de 
horoscoop van Henriette Roland Holst maar nu volgens het systeem van de WvA.

Dat impliceert onder meer het gebruik van andere symbolen voor de planeten, 
een eigen huizensysteem (APC-sectoren) en enkele hypothetische planeten. Hier 
kijk ik alleen naar de Ware astrologische lengteplaats. Die wordt overigens vaak 
afgekort tot Ware plaats maar dat is onjuist: de ware plaats van een planeet is 
de plek waar de planeet zelf staat. De ware lengteplaats is al beter, want die 
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term impliceert een projectie op de ecliptica. Zelf gebruik ik het liefst de term 
schuine lengte.

Je ziet hier opnieuw
de tekening met de 
planeetposities. Ik 
heb twee paarse 
lijnen toegevoegd. 
Die lijnen zijn 
onderdeel van grote
cirkels die door het 
noordpunt en het 
zuidpunt lopen 
maar ook door 
respectievelijk 
Jupiter en Pluto. 
Deze cirkels raken 
de ecliptica maar 
doen dat niet onder
een rechte hoek 
(vandaar 'schuine 
lengte'). Je ziet dat 

zowel Jupiter als Pluto nu in het zesde huis, dus onder de horizon, staan. 

Dit is in ieder geval een oplossing als je zekerheid wilt hebben over de positie 
boven of onder de horizon. Als je het APC-sectoren systeem gebruikt krijg je ook 
correcte huis posities. Het systeem werkt overigens ook prima met Campanus 
huizen. Maar er is een neveneffect: de gevonden eclipticale positie wijkt af en 
varieert in de loop van de dag. Voor planeten met een kleine breedte zijn de 
verschillen niet groot maar voor de Maan en Pluto moet je rekening houden met 
verschillen en dagelijkse variaties van tientallen graden. Ik ga daar op deze plek 
niet op in maar wil wel opmerken dat je het systeem van de WvA als een geheel 
moet bekijken om het te kunnen beoordelen. Voor de meeste astrologen zal 
gelden dat de schuine lengte een goede aanzet zou kunnen zijn voor de juiste 
huisposities maar dat de consequenties voor de eclipticale positie lastig zijn.

Consequenties en alternatieven

Het komt niet vaak voor dat een planeet verandert van huispositie als gevolg van
het breedteprobleem. Meestal zal de planeet bovendien dicht bij de cusp van het 
betreffende huis staan. In de praktijk van de horoscoopduiding zal dit niet tot 
grote problemen leiden. Dat neemt niet weg dat het altijd de moeite waard is te 
streven naar een correcte weergave van de astronomische werkelijkheid. En we 
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moeten ons realiseren dat voor de Maan en zeker voor Pluto en andere 
hemellichamen met een grotere breedte de effecten groter kunnen zijn.    

De beste oplossing is het tekenen van de horoscoop op een hemelglobe. Dan kun
je met alle dimensies rekening houden. Alleen is zo'n oplossing niet erg 
praktisch. Het lijkt mij dat een aangepaste horoscoop weergave, analoog aan die 
van Blunsdon, al een hele verbetering zou zijn. Maar dan moet je software 
hebben die dit ondersteunt voor een reeks van huizensystemen. Dat is geen 
eenvoudige opgave. 

Er is al wel een goede eerste aanzet beschikbaar. In het programma Astrolog van
Walter Pullen vind je een 3D tekening van de hemelbol waarbij je uit meerdere 
huizensystemen kunt kiezen [6]. Dit is niet bedoeld als horoscoop figuur maar 
geeft de hemelbol in 3D weer. 
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Je ziet Jupiter en Pluto duidelijk onder de horizon staan, de symbolen zijn 
lichtgrijs maar goed te herkennen.

Noten

1. Zie De aarde: twee bewegingen in Nieuwsbrief april 2022, jaargang 27 nr. 4. 

2. Kampherbeek, Jan. Cirkels, Amsterdam 1980, nr. 60.

3. De eerste horoscooptekening is gemaakt met Enigma Astrology Research, een
nieuwe versie van Enigma die momenteel in ontwikkeling is.

4. Dean, Geoffrey. Recent Advances in Natal Astrology, 1981, p. 191.

5. De tweede horoscooptekening is gemaakt met Vulcanus, software die binnen 
de WvA is ontwikkeld.

6. Astrolog is open source en gratis. Je kunt het downloaden via 
https://astrolog.org/astrolog.htm
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Midpunt en Middenpunt
Albert bredenhoff

Het begrip midpunt is vooral bekend geworden door het werk van Alfred Witte en
Reinhold Ebertin. Het midpunt is het punt halverwege twee planeten. De lengte 
van de twee planeten berekend vanaf nul graden ram telt men op en deelt men 
door twee. Staat er nu een derde planeet in dat midpunt dan veronderstelt de 
school van Ebertin dat er een relatie is tussen deze drie planeten. Hiervoor is het 
dus niet nodig dat deze drie planeten een gangbaar en bekend aspect met elkaar
hebben. 

John Addey,  de aartsvader van de harmonic-theorie, ziet het midpunt als een 
speciaal geval van het middenpunt (meanpoint). Het middenpunt kan men bere-
kenen voor een willekeurig aantal planeten of gevoelige punten. In het geval van
drie planeten, a, b,c, zijn er drie midpunten: a/b, a/c, en b/c. Vervolgens kan 
men weer de midpunten van deze drie midpunten berekenen (supermidpunten) 
en tenslotte resulteert dit in één midpunt (het middenpunt genoemd) waarvan 
men de lengte met de volgende formule kan berekenen: (a+b+c):3. 

De lengtes van de supermidpunten van de drie planeten benaderen het midden-
punt als limiet. Men kan een willekeurig aantal planeten gebruiken: tel de lengtes
bij elkaar op en deel het totaal door het aantal planeten. Het middenpunt kan 
men vergelijken met de gebruikelijke horoscoopstanden  en dan  onderzoeken of 
dit aanvullende informatie oplevert. Experimenteer er eens mee, tel de lengtes 
van de tien planeten bij elkaar op en deel het totaal door tien gewoon met een 
rekenmachine. Want er komen donkere dagen aan en het kan maar zo zijn dat 
het middenpunt-experiment een lichtpuntje kan vormen in uw astrologische dui-
ding. Over de theorie van de harmonics in relatie tot het middenpunt valt nog 
meer te zeggen maar voorlopig wil ik het hierbij houden.

 John M.Addey – Harmonic anthology. 1978.

 A. Bredenhoff – Harmonische aspecten-analyse. 1986. (in eigen beheer 
uitgegeven en te koop bij de auteur)

 Albert Bredenhoff – Midpoint and Meanpoint. In de Harmonic Astrology 
Newsletter Volume 2 no 3 april 1988.
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Bijzondere gebeurtenissen: FC 
Groningen – PSV

Frank Vernooij

Een bepaald type bijzondere gebeurtenissen zijn die in het gewone taalgebruik 
'bizar' genoemd kunnen worden. Bizarre samenlopen van omstandigheden. Daar 
hoorde m.i. deze situatie, wederom aan het voetbal ontleend, toe. 

In Groningen was op 23 oktober 2022 om 14.30 u. de aftrap van de wedstrijd uit
de eredivisie van de plaatselijke club, F.C. Groningen, die dit seizoen weinig suc-

16 van 21

Begin van de wedstrijd.



ces heeft, tegen de topclub PSV Eindhoven, die om het landskampioenschap 
speelt.  PSV speelde een goede wedstrijd, veel beter dan Groningen, en zou de 
wedstrijd met gemak hebben kunnen winnen ware het niet dat de bizarre situatie
zich voordeed dat Groningen bij een 1-0 achterstand 'uit het niets' 3 doelpunten 
maakte binnen 7 minuten (tussen 15.09 en 15.16 uur), door plotselinge grote 
fouten van Eindhovense verdedigers. Uiteindelijk won Groningen met 4-2, niet 
alleen tegen de verhoudingen in deze wedstrijd in, maar het is ook ongeveer het 
enige succes dit seizoen. 

Valt er horoscopisch iets bijzonders waar te nemen aan de standen van 14.30 u. 
(de aftrap) en de betreffende 7 minuten?

Wat betreft het begin van de wedstrijd (zie horoscoop figuur op vorige pagina, 
voor Groningen, 23 oktober 2022, 14:30 uur).

Hypothese:

Ik heb niet een specifieke hypothese, een paar standen vallen op door hun 
exactheid.

Een exacte conjunctie Zon - Venus (0 Scorpio) inconjunct Jupiter (orb 0.15). Bui-
ten teken zijn Haumea en Sedna hier ook nauw mee geaspecteerd.

Een exact vierkant Saturnus – MC en bijna exact Uranus-MC – ook Mercurius 
maakt ook bijna exacte aspecten. Daarbij heeft het vierkant Uranus-Saturnus 
een orb van 1 graad. De gecorrigeerde Zwarte Maan maakt een sextiel met Ura-
nus van 4 boogminuten en een nauwe driehoek MC (orb .45). 

Een praktisch exact halfsextiel Node-Cheiron.

Dan nog voor de volledigheid: 

Mars inconjunct Pluto .54, quintiel Cheiron .11 en sextiel Eris .51  -  Neptunus 
quintiel Ascendant .42 en Zwarte Maan septiel Sedna  .18

Ik kan daar niet een duidelijk verband leggen met dat dit een bijzondere gebeur-
tenis wordt, tenzij misschien door de stand Saturnus – Uranus – MC : het moge-
lijk doorbreken van de zichtbare orde, en in relatie met de gecorrigeerde Zwarte 
Maan.

Dan de situatie 40 minuten later (zie horoscoop figuur op volgende pagina voor 
Groningen, 23 oktober 2022, 15:09 uur). Is er een belangwekkende verschuiving
t.a.v. de hoekpunten opgetreden? Ja, deze stand heeft interessante kenmerken.

Om 15.09 uur (eerste van de 3 doelpunten van Groningen) was er een conjunctie
van de gemiddelde Zwarte Maan met de Descendant  (orb .032)  en een con-
junctie Pluto Ascendant (orb 4.16). Om 15.16 uur stond Pluto conjunct Ascen-
dant (orb 1.56)  en de Zwarte Maan conjunct Descendant (orb 2.51).
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Interpretatie: 

De Descendant wordt geassocieerd met de uitspelende ploeg, de Ascendant met 
de thuisspelende. Een gedreven Pluto aan de kant van de thuisclub, en vooral: 
een kortstondige 'weigering' aan de kant van de uitspelende ploeg? 

Het deed me denken aan de stroomstoring in Lelystad (zie Nieuwsbrief van okto-
ber j.l.) met een merkwaardige dubbele blokkering van de beveiligingsreactie. 
Daar was ook sprake van opmerkelijk standen van de Zwarte Maan, maar niet 
zoals hier in relatie met een hoekpunt.
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Begin bizarre situatie.



Sterrencatalogus van Hipparchus
ontdekt

Het was bekend dat Ptolemaeus zijn sterrencatalogus heeft gebaseerd op een 
eerdere catalogus van Hipparchus. Alleen was, tot voor kort, vrijwel niets bekend
over die oorspronkelijke catalogus van Hipparchus. Fragmenten werden geciteerd
in andere werken maar meer materiaal was niet beschikbaar.

Door een unieke ontdekking is daar verandering in 
gekomen. Onderzoekers vonden in een klooster in 
Egypte een document met religieuze teksten uit de
10e of 11e eeuw. Maar de teksten waren 
geschreven op een palimpsest: eerder gebruikt 
perkament waarvan de oorspronkelijke tekst is 
weg gekrabd. 

Op basis van moderne technieken - multispectral 
imaging - bleek het mogelijk de oorspronkelijke 
tekst te reconstrueren. En die tekst bevatte de 
sterrencatalogus van Hipparchus.

Bijzonder was dat Hipparchus de coördinaten in 
het equatoriale systeem (rechte klimming en 
declinatie) gaf terwijl Ptolemaeus eclipticale 

coördinaten (lengte en breedte) gebruikte. Ook bleek dat de catalogus van 
Hipparchus nauwkeuriger was dan de latere versie van Ptolemaeus.

Meer informatie:

 Victor Gysembergh, Peter J. Williams en Emanuel Zingg: New 
evidence for Hipparchus’ Star Catalogue revealed by multispectral imaging
in 'Journal for the History of Astronomy, 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00218286221128289

 Jo Marchant: First known map of night sky found hidden in Medieval 
parchment in 'Nature', https://www.nature.com/articles/d41586-022-
03296-1
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Hipparchus (Wikipedia)
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Gratis downloaden: Astrologie 
und Wissenschaft - ein prekäres 
Verhältnis door Gerhard Mayer

Ditmaal geen boek maar een uitgebreid 
artikel dat in twee delen verscheen in 
Zeitschrift für Anomalistik. Gerhard Mayer 
is hoofdredacteur van dit tijdschrift waarin
hij en anderen regelmatig over astrologie 
schrijven. In het eerste deel beschrijft 
Mayer de historie van de Duits talige as-
trologie in de vorige eeuw. In het tweede 
deel bespreekt hij de mogelijkheden voor 
empirisch onderzoek van de astrologie. 
Opmerkelijk is de open benadering van de
auteur die over een diepgaande kennis 
van astrologie lijkt te beschikken. Boeiend
is onder meer de beschrijving van de ex-
perimenten die de parapsycholoog Hans 
Bender deed en waarbij enkele astrologen,
o.a. Thomas Ring en Ernst von Xylander, 
hoog scoorden.

Een gedegen en zorgvuldige beschrijving van astrologie vanuit wetenschappelijke
hoek.

Astrologie und Wissenschaft – ein prekäres Verhältnis. Teil 1: Historischer Rück-
blick auf die deutschsprachige Astrologie im 20. Jahrhundert und gegenwärtige 
Entwicklungen. Zeitschrift für Anomalistik: 2020: Band 20, Nr. 1+2

https://www.anomalistik.de/images/pdf/zfa/zfa2020_12_086_mayer.pdf

Teil 2: Überlegungen zu empirischen Untersuchungen zur Validität der Astrologie.
Zeitschrift für Anomalistik: 2020: Band 20, Nr. 3

https://www.anomalistik.de/images/pdf/zfa/zfa2020_3_278_mayer.pdf
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Colofon
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk 
Onderzoek naar de Astrologie www.nvwoa.nl.

Ze richt zich op beschouwingen en ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar de 
astrologie en tevens op het informeren over ontwikkelingen in het astrologische veld.

Voorzitter:

Frank Vernooij e-mail: bestuur@nvwoa.nl

Secretariaat:

Vivian Muller e-mail: bestuur@nvwoa.nl

Redactie en vormgeving Nieuwsbrief

Jan Kampherbeek

Frank Vernooij

e-mail: redactie@nvwoa.nl 

De Nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Uw inzendingen en reacties worden erg op prijs 
gesteld. De deadline voor het aanbieden van stukken is de zaterdag twee weken voor 
een geplande bijeenkomst. In de maanden mei, juni en juli de voorlaatste zaterdag van 
de maand.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten. De redactie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van 
gegevens in de artikelen van de schrijvers en de in de artikelen vermelde meningen 
vertegenwoordigen niet de mening van de NVWOA.

Alles uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, overgenomen of 
gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, mits met bronvermelding.
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