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Agenda

4 Februari: Kees Jansen over onderzoek naar het effect van Maanfasen. 
Deze bijeenkomst is via Zoom en niet in de Kruisstraat.
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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Op weg in de tijd. Waarnaar? – 2
De stijgende golf van Jupiter – veranderende tijdgeest?

Frank Vernooij

In de Nieuwsbrief van begin februari 2022 schreef ik ‘Op weg in de tijd. Waar-
naar?’.
Dit deed ik naar aanleiding van het feit dat medio 2022 de ‘Jupitergolf’,  een van 
de golven die in de theorie van Robert Doolaard de sociaal-maatschappelijke om-
standigheden op de wereld bepalen, ging stijgen, na jaren van daling.
Voor achtergrondinformatie zie dit artikel https://nvwoa.nl/nb/2022nb27-02.pdf 
en het artikel van Robert zelf ‘Het einde der tijden’ dat op onze site staat – 
http://www.robertdoolaard.com/nl/het-einde-der-tijden/. 

Kort samengevat: de Jupitergolf, 
evenals die van Saturnus en Uranus 
wordt berekend door optelling van de
onderlinge afstanden in graden tus-
sen elk van deze planeten en de 
langzamere transsaturnalen. Bij Jupi-
ter komt ook de afstand tot Saturnus 
daarbij. De som van die afstanden 
laat over de tijd een golfbeweging 
zien. Het aspect van Neptunus en 
Pluto vormt de achtergrond waarbij 
op elk moment elk van de golven van
Jupiter, Saturnus en Uranus een 
neergaande of opwaartse beweging 
kan doormaken die een aantal jaren 
doorgaat. Opwaarts gaat, volgens 
deze theorie, gepaard aan een perio-
de van expansie, groei en vooruit-
gang, neerwaarts aan een periode 
van verval, uit elkaar vallen, sociaal-
maatschappelijke afbraak, verlies van
cohesie. 

De Uranusgolf gaat al een lange tijd 
opwaarts, hetgeen de expansie en 
vooruitgang op het gebied van tech-
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niek zou verklaren. De Jupiter en Saturnusgolf gaan al een aantal jaren neer-
waarts hetgeen de sociaal-maatschappelijke problemen zou verklaren waar we al
langere tijd inzitten, en die alom ook wel zo gezien werden: verharding en scher-
pe polarisatie tussen bevolkingsgroepen, groeiende kloof tussen rijk en arm, de 
klimaatverandering, het vluchtelingenprobeem en in Nederland nog wel een paar 
andere klemmende crises.                                                                               
Ik typeerde de sociaal-maatschappelijke achtergrond van de laatste jaren in het 
stuk uit februari als: intense polarisatie in bijvoorbeeld in Amerika, Groot-Britta-
nie, tussen Groot-Brittanie en Europa, binnen Europa (Noord-West tegenover 
Zuid-Oost), Brazilië, India(nationalisme) en ook Nederland. De polariserende ef-
fecten en gezondheidseffecten van de coronapandemie op sociale groepen. Als 
we naar Nederland kijken: de ene krisis na de andere, een vastzittend beleid 
rond onder meer klimaat, landbouw, huizenbouw, kinderopvang, jeugdzorg, op-
vang van asielzoekers en daar niet alleen. Een diep wantrouwen in de overheid 
t.g.v. van onder meer de 'toeslagenaffaire' en de omgang met de effecten van de
gaswinning in Groningen, en dalend vertrouwen in een gepolariseerde en ver-
splinterde politiek. Klemmende zorgen om klimaat en natuur. (de overwinning 
van Biden in Amerika lijkt in zekere zin een uitzondering, maar was op dat mo-
ment ook een uitdrukking van polarisatie – 70 miljoen Amerikanen steunden 
Trump, de inauguratie van Biden leidde bijna tot een staatsgreep). 
Weliswaar waren er geen hele grote oorlogen, daarvoor zou volgens de theorie 
ook de Uranusgolf moeten dalen. 

Ik schreef, vlak voor de inval van Rusland in de Oekraine: ‘Maar zou het toch 
kunnen zijn dat we in een chaotische en nogal destructieve tijd zitten die vooraf-
gaat aan een nabij nieuw tijdperk? En dat we halverwege dit jaar 2022, met het 
weer gaan stijgen van de Jupitergolf, een eerste opstap in die richting gaan ma-
ken. Dat, na misschien nog wel een dieptepunt – vlak voor het licht komt is het 
het donkerst, luidt een gezegde- , toenemend perspectiefvolle en beloftevolle 
gebeurtenissen moeten kunnen worden waargenomen. Weliswaar waarschijnlijk 
nog zonder grote doorbraken omdat tot 2026 de daling van de Saturnusgolf 
gaande blijft, die gekenmerkt wordt door voortdurende  remmende en obstrue-
rende factoren. 
Robert Doolaard schreef me begin 2022 ‘omdat op dit moment zowel de Ju-golf 
als de Sa-golf dalen is de stemming te mineur om dat voor mogelijk te houden. 
Zo schreef een vooraanstaande astroloog mij onlangs dat hij niets geloofde van 
mijn voorspelling van een nieuwe culturele bloei vanaf 2026’. Vanaf 2026 tot 
2042 stijgen alle drie de golven.

Eerst heb ik nog eens nageslagen wat Robert Hand en Karen Hamaker als voor-
naamste typeringen van Jupiter geven.
Bij Robert Hand vind ik: Jupiterale verschijnselen tonen zich oppervlakkig gezien 
als  : succes, voorspoed, voordeel, positieve resultaten en in negatieve zin: ex-
cessiviteit, verspilling, arrogantie, slordigheid. Maar in de kern is het een psy-
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chisch-geestelijke energie van expansie en integratie. Dat betekent: zoveel mo-
gelijk van de buitenwereld in je incorporeren en integreren en tot deel van jezelf 
maken. Groeien, je bereik vergroten, afgescheidenheid overwinnen.               
Hij onderscheidt een Jupitertype die dit doet terwijl hij daardoor steeds ruimer 
van kijk wordt, vaak gepaard aan een sterk sociaal besef. Maar ook een een 
type dat geen afstand kan nemen van wat hij ziet en ervaart, en die alles wil 
hebben, en zelf grootser en belangrijker wil worden. 
Jupiter ziet hij ook corresponderend met religie, als een uitbreiding naar en inte-
gratie van het universum. M.n. het aspect van de religie van de uitgewerkte soci-
ale rituelen voor de gemeenschap.
Jupiter houdt ook verband met de wet met de bedoeling de samenleving bij el-
kaar te houden, ook in de vorm van informele en impliciete overeenkomsten. De 
wet  als een stelsel van regels en verboden en deze als zodanig uitvoeren corres-
pondeert met Saturnus.                                                                         
Ook met geneeskunde en genezen wordt Jupiter geassocieerd.
Je verregaand identificeren met datgene waarmee je je geintegreerd voelt kan 
leiden tot een reusachtige arrogantie: alsof je het recht hebt je te gedragen 
alsof je de orde in eigen persoon bent. Zo interpreteert hij de Maan-Jupitercon-
junctie bij Hitler.

Karen Hamaker beschouwt Jupiter op de eerste plaats, naar Jung, als een ar-
chetypische voorstelling die pas in de mens ontstond en van een sociaal-morele 
en sociaal-religieuze aard is, waardoor de pure overlevingsdriften en vergelijkba-
re instinctief impulsen een transformatie konden ondergaan. Het maakte bewust-
wording van het eigen innerlijk mogelijk, en werkte verruimend: biologische 
honger kan nu bijvoorbeeld ook geestelijke honger worden. 

               

Sleutelwoorden:  Uitbreiding en expansie, groei van bewustzijn en kennis. 
Aanvankelijk nog in het kader van bestaanszekerheid, geleidelijk gaat Jupiter 
meer corresponderen met innerlijke normen, eigen geweten, innerlijk recht-
vaardigheidsgevoel, waarmee streven naar rechtvaardigheid, genereusheid, wil-
len beschermen gepaard gaan – en een behoefte aan het verspreiden van inzich-
ten. De dingen kunnen in grotere verbanden, met meer wijsheid, worden gezien.

In negatieve zin ontstaan overdreven en doorgeschoten manieren van doen. 
Opdringerig, bandeloos, eigengerechtigd, zelfoverschattend, overoptimistisch  of 
fanatiek. Groei en verbreding van inzicht kan ook ontaarden in groei van onbe-
grip.

2022

Poetin's oorlog. Denkend over Jupiter en Saturnus leek me dat deze oorlog in 
meerdere opzichten gezien kan worden als een sterk negatief Jupiterale 
aangelegenheid. Vanuit Russisch oogpunt is expansie, groei, incorporering, 
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integratie (weliswaar geforceerd) het doel. Het idee van een groot geintegreerd 
rijk van weleer. Het negatieve zit m..i. in de overweldiging van de ander vanuit 
het eigen idee. Er is een sterk religieus getinte morele motivering gebruikt: 
herstel en bewaking van christelijke waarden, en steun van (de leiding van) de 
Russisch-orthodoxe kerk. Er is sprake geweest van zelfoverschatting, 
overoptimisme, eigenrecht, verspilling van mensenlevens. 

Terugkijkend naar 2022 valt mogelijk de meeste mensen de ellende in het 
oog. Een greep daaruit: De oorlog in de Oekraine, het enorme lijden aan beide 
zijden. De doorgaande oorlog in Jemen. De energieproblemen, de wereldwijde 
verstoring van de economie met meer armoede ten gevolge. De coronagevolgen 
nu in China met veel doden. De stroom vluchtelingen. De gevolgen van klimaat-
verandering met catastrofale droogtes, overstromingen en koudegolven. Dat 
hoeft vanuit de golventheorie op zich niet te verbazen uit oogpunt van de onver-
minderd, mogelijk zelfs toenemende invloed die correspondeert met Saturnus en 
die moet worden gesymboliseerd als uiteenvallen en afbraak van de dragende 
structuur. Tegenslag, tegenwerking, vertraging en zo meer.

Is er  toenemende integratie, perspectiefverruiming  en groei?

Ik heb een aantal gebeurtenissen van dit jaar op een rijtje gezet die m.i. onder 
deze noemer vallen en opmerkelijk lijken.

Oekraine dat stand houdt tegen Rusland. Toen ik mijn stuk begin dit jaar schreef 
was er nog geen oorlog. En tegen medio 2022 toen de Jupitergolf ging stijgen, 
wie had dat zelfs toen al echt voor mogelijk gehouden. Rond die tijd begon de 
situatie daar te kenteren. 
Een even onverwachte cohesie en samenwerking in Europa, en tussen Europa en 
Amerika, die intact is gebleven. Grote solidariteit met de Oekraine, samengaand 
met een opvlamming van de kracht van de waarden waar het Westen voor staat.
En een niet te onderschatten effect op de Oekraine zelf wat betreft 'eenwording', 
dat ook voor Europa vergaande gevolgen kan hebben.

Even onvoorzien was het standhouden van de Democraten in Amerika tijdens de 
mid-termverkiezingen. De voornaamste reden volgens commentatoren was de 
toenemende afkeer van de bevolking van polarisatie, positief gezegd: een be-
hoefte aan integratie – een uitslag met grote consequenties binnenslands en bui-
tenslands. Zoeken naar verbinding en inclusie in plaats van het heil zoeken in 
polarisatie.

In een van de andere grootste landen van de wereld, Brazilie, legde Bolsonaro, 
ook een kampioen van polarisatie en masculien geweld, het bij de verkiezingen 
af tegen de socialistischer en veel meer op integratie gerichte Lula. Hij legde zich
zelfs, tegen de verwachting in, bij de nederlaag neer. 
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Minder spectaculair vond in Australie eenzelfde soort omslag plaats. De al lang 
zittende hard boiled leider Morisson werd weggestemd en vervangen door een 
gematigder, socialer en meer verbindende politicus. 

Wel weer spectaculair was de omslag in Groot-Brittanie waar Boris Johnson, ook 
een adept van het polarisatiemodel en Brexit-afscheidings-promotor, in Groot-
Britannie werd weggestuurd, evenals zijn opvolger Truss die een extreem getint 
economisch beleid voorstond. Ook al is de leiding in handen van dezelfde partij, 
de politiek is totaal veranderd. Er wordt onder druk van de omstandigheden een 
volgens commentatoren socialistisch beleid gevoerd om de schade vanwege 
doorgeschoten neo-liberaal beleid, én de huidige economische problemen het 
hoofd te bieden. Kenmerk van het beleid: grotere ongelijkheid en armoede voor-
komen. Men wil kost wat kost perspectief bieden aan alle bevolkingsgroepen. 
Overigens is dit vergelijkbaar met Nederland waar ook een overwegend liberale 
regering om vergelijkbare redenen nu een beleid voert dat commentatoren socia-
listisch noemen.

Duitsland maakte na februari dit jaar een transformatie door. Stap voor stap in-
tegrerend in de gezamenlijk Europese aanpak, waarmee het een eind maakte 
aan zijn positie van militaire buitenstaander.

Zweden en Finland besloten in de NAVO te integreren.

Zelfs het wereldkampioenschap voetbal in Qatar kan ook gezien worden als een 
gebeurtenis met verbindende kwaliteiten. Onverlet latend alle kritiek die geleverd
kon worden op de misstanden die ermee samenhingen.  

Een van de ergste burgeroorlogen in de wereld vond afgelopen 2 jaar in Ethiopie 
plaats. Een oorlog die aan honderdduizenden mensen het leven kostte. Vredes-
besprekingen onder begeleiding van de Afrikaanse Unie leverden begin november
na een week praten een ‘permanente wapenstilstand’ op. 

In Egypte politicoloog Amr Hamzawy is voorzichtig optimistisch: er is nu wel 
ruimte voor een ander geluid.

Op milieugebied, energietransitie, en biodiversiteit vindt een grote versnelling 
plaats in denken en handelen. Er vonden grote wereldvergaderingen plaats die 
soms meer of minder als belangrijke stappen voorwaarts werden beoordeeld. 

De R.K. Kerk, een van de grootste organisaties ter wereld, maakte een aantal 
stappen in het erkennen en aanpakken van het misbruik van kinderen en de hui-
dige paus is steeds duidelijker een boegbeeld van het streven naar verbinding en
perspectief geven in plaats van op starre normen gebaseerde onderscheidingen.
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In Nederland een aantal ontwikkelingen. Er is, na zelfonderzoek, een omslag ge-
komen bij de rechters.  Er wordt gezocht naar verbinding met de menselijke 
maat en de context van gebeurtenissen in plaats van recht te spreken vanuit 
wettische en bestuurlijke normen.  

De stikstofaffaire die muurvast leek te zitten en tot toenemend gewelddadige 
polarisatie leidde is losgetrokken m.b.v. Remkes bemiddeling en aanpak. Er is 
een ruimere blik gekomen. Er is een begin van perspectief en van onderlinge ver-
binding tussen groepen die lijnrecht tegenover elkaar waren komen te staan.

Eenzelfde ontwikkeling is te zien bij de heftige discussie rond de discriminatiethe-
mas: zwarte Piet en de slavernijexcuses. En ook rond intimidatie groeit de afkeer
en groeien de middelen om dit te beheersen.

Op 10 januari schreef Trouw 10 01 23 ‘Ondanks de negativiteit rond Rutte 4 zijn 
dossiers die al jaren muurvast zaten in beweging gekomen. Kerncentrales, wo-
ningbouw, pensioenwet, aanpakken vermogensongelijkheid: voor het eerst een 
belastingverhoging voor vermogenden, herinvoering basisbeurs, rigide participa-
tiewet wordt afgezwakt - natuurlijk stagneren ook nog dingen - prijsplafond, bre-
der dan aanvankelijk beoogd. De linkse partijen doen als enige in de oppositie 
zaken met het kabinet’. – terwijl ook die verhouding kort geleden vooral gepola-
riseerd was.

Meest recent in termen van verruiming: de plotse doorbraak bij het coronabeleid 
in China en het openstellen van de grenzen na jarenlange rigoreuze sluiting. 

Opmerkelijk vind ik in hoeveel grote landen zulksoortige gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden. Maar blijft staan dat al deze ontwikkelingen gepaard blijven 
gaan met grote problemen. Ze gaan misschien niet snel genoeg (klimaat) en zijn
mikpunt van veel kritiek omdat het 'nog veel beter zou kunnen of ‘moeten’. Ze 
hebben allemaal hun prijs. En er zijn een aantal gebieden op de wereld waar je 
er weinig van ziet of lijkt te zien, voorbeelden Tunesie, Myanmar , Israel en niet 
te vergeten Rusland. 

Tot slot: Ik heb niet de tijd gevonden om de afgelopen jaren ook eens na te lo-
pen op de belangrijkste constructieve gebeurtenissen – dat zou de echte toetsing
zijn. Misschien dat iemand daar wat tijd in zou willen steken? 
En, ik hou me aanbevolen voor commentaar op deze beschouwing. Ik ben ook 
benieuwd of in Belgie soortgelijke ontwikkelingen merkbaar waren.
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De Octotopos: een systeem met 
acht huizen

Jan Kampherbeek

Marcus Manilius schreef omstreeks 10 CE
zijn astrologisch gedicht 'Astronomicon' [1]
en daarin vinden we (deel 2, vanaf regel
966) "Voor het oogenblik is het voldoende,
de deelen des hemels, hun namen, den
invloed van iedere streek op zich zelve en
de goden te kenschetsen. [De stichter der
astronomie gaf aan dit deel den naam
'octotopos', maar welke de bewegingen zijn
der planeten, als zij in tegenovergestelde
richting haar baan hierdoor afleggen, dit
punt zal <'later> op het geschikte oogenblik
gesproken worden]."

De Octotopos (acht plaatsen) is een
huizensysteem met acht in plaats van 12
huizen. We komen het systeem in de
astrologie incidenteel tegen maar het is
nooit veel toegepast. Het belang van de
Octotopos is vooral historisch: het is één
van de oudste huizensystemen. In oude
teksten over de Octotopos zie je vaak dat
Asclepios wordt genoemd als bedenker van
dit systeem, hij was 'de stichter der
astronomie' waar Manilius naar verwijst.
Mogelijk is de Octotopos ouder dan de
tekenhuizen maar daarover is geen
zekerheid, we beschikken over te weinig
bronnen om daar uitspraken over te doen. 
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Richting van de huizen

Manilius schrijft dat de planeten 'in tegenovergestelde richting' door de 
Octotopos bewegen. Meerdere astrologen concludeerden dat de richting van de 
acht huizen in de Octotopos tegenovergesteld aan de richting van de 
gebruikelijke twaalf huizen moest zijn. Het eerste huis ligt dan boven de 
ascendant enz. De vraag is echter wat Manilius bedoelde met 'tegenovergestelde 
richting': vergeleek hij met de dagelijkse beweging of de eigen beweging van de 
planeten door de zodiac. In het eerste geval bewegen de planeten van de 
ascendant naar het MC en zo verder; de tegenovergestelde richting is dan van 
ascendant naar IC en verder, net zoals bij de meer gebruikelijke huizensystemen.
De beweging door de zodiac is net andersom, als Manilius dit bedoelde zou je de 
richting van ascendant naar het MC aan moeten houden.

De opvatting dat de huizen in tegenovergestelde richting dan de zodiak moeten 
worden geteld zie je vaak, maar niet alleen, bij de Octotopos. O.a. de Franse 
astroloog Léon Lasson pleit voor een systeem met huizen in de richting van de 
klok maar wel met twaalf huizen [2].

Verdeling van de huizen

Een verdeling in acht lijkt simpel maar dan moet je wel weten wat je verdeelt. De
historicus John North verrichtte een uitgebreid onderzoek naar de historie van de
astrologische huizen [3] en hij onderscheidt vijf methoden voor de berekening 
van de Octotopos:

 tweedeling van de kwadranten in lengte (analoog aan de driedeling door 
Porphyrius).

 tweedeling van de kwadranten in rechte klimming (analoog aan 
Alcabitius).

 positiecirkels door acht punten op de equator (analoog aan 
Regiomontanus).

 positiecirkels door acht punten op de primaire verticaal (analoog aan 
Campanus).

 gelijke delen van 45 graden, af te passen vanaf de ascendant (analoog aan
gelijke huizen vanaf de ascendant).
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Voor zover ik weet bestaat er geen software die deze varianten kan berekenen.

Betekenis van de huizen

De betekenis van de acht huizen is te vergelijken met de betekenis van de 
overeenkomende huizen uit het systeem van de Dodecatopos (systeem met 
twaalf huizen. Zo geeft het eerste huis het leven aan, het achtste en laatste huis 
de dood. 

Voorstanders

Firmicus Maternus beschrijft in zijn Matheseos de 
Octotopos [4]. Maternus hanteert de gebruikelijke 
telling voor de huizen: tegen de richting van de klok. 
Maar hij beschrijft ook de Dodecatopos waar hij de 
voorkeur aan geeft. De astronoom Tycho Brahe werkte 
ook met de Octotopos, volgens North met de 
achtdeling van de primaire verticaal [3]. Recenter 
waren Cyril Fagan [5] en Patrice Guinard [6] 
pleitbezorgers voor de Octotopos.

Cyril Fagan plaatst de cuspen in
het midden van de huizen. Hij
gebruikt geen van de methoden
die North vermeld maar lijkt uit
te gaan van planetaire uren. Hij
werkt dat echter niet uit. Echt

overtuigend is Fagan niet: hij pleit vurig voor het gebruik
van acht huizen maar in de horoscopen die hij in hetzelfde
boek (Astrological Origins) bespreek werkt hij met twaalf
huizen op de gebruikelijke manier (tegen de richting van
de klok in).

Patrice Guinard geeft een uitgebreide beschrijving. Hij baseert de berekening op 
het vrijwel onbekende systeem van Aldo Lavagnini dat hij aanpast voor 8 huizen.
Net als Fagan plaatst hij de cusps in het midden en telt hij in de richting van de 
klok. In het artikel van Guinard vind je weidse filosofische uiteenzettingen die 
niet altijd even relevant lijken maar ook overwegingen die het uitzoeken zeker 
waard zijn. Het voert te ver ze in dit artikel te bespreken maar voor het begrip 
van de huizenproblematiek is het boeiend materiaal.
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Een uitzondering wil ik maken voor een theorie over het ontstaan van de huizen 
die Guinard vooral baseert op het werk van Wilhelm Gundel. Volgens deze 
theorie evolueerden de huizen van een systeem vanaf vier kwadranten, begrensd
door de bekende hoekpunten, en met de richting van de klok mee. Hierna kwam 
een systeem van acht huizen wat werd gevolgd door een systeem met twaalf 
huizen. We tellen nog steeds in de richting van de klok. Daarna zou de basis van 
de huidige system zich aandienen: twaalf huizen tegen de richting van de klok in.

Zekerheid over de oorspronkelijke systemen voor huizenverdeling hebben we 
echter niet, daarvoor is er te weinig materiaal beschikbaar.

Hoe dan ook: Gundel is een belangrijke bron als je je verder wilt verdiepen in de 
Octotopos. Zie zijn 'Astrologumena' [8].
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Rumen Kolev
Albert Bredenhoff

In het eerste nummer van het Duit-
se astrologietijdschrift “Meridian”van
2023 staat een informatief interview
van Anne C.Schneider met de Bul-
gaarse astroloog Rumen Kolev die
bij sommigen van de NVWOA wel
bekend is. Zijn geboortegegevens
staan onder het artikel: 29 novem-
ber 1960 om 03 uur 00 minuten en
50 seconden te Varna in Bulgarije. 

Kolev heeft een eigen onderzoeks-
centrum “Placidus”, hij ontwikkelt
computerprogramma's en richt zich
vooral op de Babylonische astrono-
mie. Hij is er van overtuigd dat de
astrologie van de Babyloniërs daarin
bestaat dat ze de gehele hemel in
ogenschouw namen en dan enkel dat wat met het blote oog te zien is. In het Bri-
tish Museum liggen  meer dan tienduizend kleitabletten met astronomische tek-
sten die allemaal nog vertaald en onderzocht dienen te worden. En de tabletten 
die reeds vertaald zijn – denk aan het werk van Epping en Straszmaier – zouden 
opnieuw onderzocht moeten worden met de huidige kennis. Eveneens is hij van 
mening dat de waarnemingen van de hemelgegevens door de Babyloniërs veel 
ouder is dan wordt aangenomen. 

Zo refereert hij aan het onderzoek van F.X.Kugler en diens strijd met de verte-
genwoordigers van het panbabylonisme Winckler, Delitzsch en Weidner en schat 
hij de ouderdom van de babylonische astrologie tussen de 2500 tot 3000 jaar 
voor Christus in plaats van 800 jaar volgens de academische wereld. 

Kolev schreef het boek “The Babylonian Astrolabe-The Calender of Creation” en 
bekritiseert prof. John Steele, de opvolger van David Pingree, omdat hij nog 
steeds niet heeft gereageerd in een recensie op zijn bovengenoemde boek. Daar-
bij noemt hij ook de naam van Simo Parpola die hij eveneens in gebreke vindt 
blijven. 

De Finse Assyrioloog Parpola  is de neef van de ons welbekende publiciste en as-
trologe Selma Schepel die eind 2015 op tragische wijze dodelijk verongelukte. Ik 
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heb beiden nog samen meegemaakt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van EX 
ORIENTE LUX te Doorn in 2015 alwaar Parpola een voordracht gaf. 

Het zijn uitdagende gedachten die Kolev naar voren brengt en men kan veel 
hierover vinden op het internet, alwaar ook diverse youtube-fimpjes staan waar-
door men het werk van Rumen Kolev beter leert kennen: aan te bevelen.
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Bijzondere gebeurtenis : ‘En toen
troffen ze elkaar’

Frank Vernooij

Geen gebeurtenis waar de wereld van wakker ligt, weer ontleend aan de sport, 
maar in zijn soort bijzonder.

‘Ik weet het ook niet, ik ben er een beetje van in shock’. Iets doen wat je achter-
af niet kunt vatten van jezelf, een soort kortsluiting in je controle. Dat overkwam
voetbalkeeper Ronald Koeman jr. geb. 23 05 1995 op 8 januari 2023, toen hij, 
tegen de gewoonte van keepers in, ver uit zijn doel kwam en een aanvaller van 
de tegenpartij, Nick Koster geb. 8 januari 2003, torpedeerde. ‘Met hoog geheven
en gestrekt been vliegt hij op zijn tegenstander af. Die kan niet meer uit de weg 
en wordt stevig geraakt. Het was een klein wonder op zich dat deze na die actie 
de wedstrijd gewoon voort kon zetten’. Een andere krant schrijft: ‘een gestoorde 
actie, een karatetrap’. Koeman werd uit het veld gestuurd.

Het betrof de wedstrijd Telstar – AZ-2 in Velsen, 13 januari aftrap 20 u. Het inci-
dent gebeurde 21.30 u (75e minuut).

Kunnen we een idee krijgen hoe transitair het licht uit gaat of een ander licht aan
misschien?
Mijn verwachting was dat Uranus (plots, ongecontroleerd, uit het niets) en 
Mars: zo’n karatetrap een rol zouden spelen en niet een goed geplaatste of geas-
pecteerde Saturnus. Ongetwijfeld kunnen er meer astrologische factoren in het 
geding zijn. 

Er is een dader en een slachtoffer. Voor de dader blijkt het een shock, voor het 
slachtoffer lijkt het  gezien de fysieke afloop toch niet meer dan een flinke bot-
sing. Ik verwacht daarom voor de dader meer saillante horoscopische standen 
dan voor het slachtoffer.

Zoals altijd bij dit soort bijzondere situaties verwacht ik ook dat de horoscoop 
van het begin van de gebeurtenis iets aangeeft van zo’n gebeurtenis  – dat ie in 
de lucht hangt – en dat zeker de transits op de radix van Koeman jr. (zoon van 
de huidige bondscoach) dat doen. En ik ben benieuwd of de 75e minuut waarop 
het incident plaatsvond een extra interessant licht werpt.
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We kijken naar transits en aspecten met kleine orb.

Het incident: actuele stand

Interessant is de stand van Uranus conjunct MC op 8 boogminuten.  Interpreta-
tie: er staat iets schokkends te gebeuren, manifest in de buitenwereld.
En op het actuele moment van het incident staat Mars conjunct MC (orb 1.06) en
de Maan driehoek MC (orb 1.13). Uranus staat dan driehoek Ascendant orb 2.13.

Verder een opvallend cluster van Zon, Saturnus en Neptunus. Interpretatie: Nep-
tunus correspondeert met dat grenzen van de werkelijkheid vervagen en het 
controlerende verstand (Saturnus) zijn helderheid kwijtraakt.
Zon sextiel Neptunus (orb 0.09), Saturnus halfsextiel Neptunus (0.38) en Satur-
nus halfsextiel Zon (orb 0.27)
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Ik geef nog wat standen: 
 Uranus vierkant Venus (orb 1.35)
 Cheiron driehoek Pars (orb 0.04) en anderhalfvierkant Ascendant (orb 

0.01)
 Een groot cluster van aspecten met nauwe orb van Maan 8.15 Weeg-

schaal, Mercurius 9.51 Steenbok, , Mars 8.08 Tweelingen en de Node 
10.06 Stier. 

 Mars driehoek Maan (orb 0.07), Mercurius vierkant Maan (orb 1.36), Node 
driehoek Mercurius (orb 0.14).

 Saturnus participeert hier ook aan: anderhalfvierkant Maan (orb 0.30) en 
halfvierkant Mercurius (orb 1.06) en ook de Zon met een anderhalfvier-
kant Mars (orb 0.11)

 Pluto inconjunct Ascendant (orb 1 graad) 

De horoscoop van Ronald Koeman jr. geb. 23 05 1995 12 
uur (geen geboortetijd) Barcelona
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Een paar saillante standen:
 Saturnus sextiel Neptunus (orb 2.11), – overigens Zon driehoek Neptunus 

b.t. ruim 6 graden.
 Een cluster Zon, Mars, Uranus, Pluto
 Zon driehoek Uranus (orb 1.30) Zon oppositie Pluto b.t. (orb 2.40) en Ura-

nus sextiel Pluto (orb 1.11) Mars driehoek Pluto (orb 0.09), vierkant Zon 
(orb 2.50) en inconjunct Uranus (orb 1.21)

Transits op zijn radix van de standen bij het begin van de
wedstrijd

Kijken we naar onderlinge transits op of vanuit Zon, Saturnus en Neptunus dan 
zien we er heel wat :

 Zon sextiel Saturnus (orb 0.07)
 Zon conjunct Neptunus ((orb 2.04)
 Saturnus halfsextiel Neptunus (orb 1.37)
 Saturnus halfsextiel Saturnus (orb 0.34)
 Neptunus conjunct Saturnus (orb 0.04)
 Neptunus sextiel Neptunus (orb 2.15)

verder
 transit  Neptunus conjunctie Maan (orb tussen 0 en 8 graden)
 transit Neptunus halfvierkant MC (orb 0.06)
 transit Neptunus inconjunct Ascendant (orb 0.58)
 en een transit Mars halfsextiel MC  (orb 0.05)

We zien dus Zon-Saturnus-Neptunus aspecten bij de radix van de start van de 
wedstrijd, in de horoscoop van Koeman zelf en een serie transits op de radix van
Koeman.

Interpretatie: een Neptuniaanse vertroebeling van de blik op de werkelijkheid 
kan grote parten hebben gespeeld. 

Ook vanuit en op Uranus enkele transitaspecten:
 Uranus septiel Saturnus (orb 0.21)
 Uranus halfsextiel Zwarte Maan (orb 0.39)
 Zwarte Maan oppositie Uranus (orb 0.15)
 en Zwarte Maan half vierkant Zwarte Maan (0.02)
 Cheiron quintiel Uranus (orb 0.12)

Nog wat transitstanden met nauwe orb:
 Jupiter sextiel Zon, Zwarte Maan sextiel Zon.
 Pluto sextiel Pluto, Pluto inconjunct Mars, Zwarte Maan driehoek Pluto
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 Cheiron driehoek Jupiter , Pars conjunct Jupiter, 
 MC halfsextiel Zwarte Maan en Ascendant conjunct Mars 

Tot slot: de horoscoop van de getorpedeerde speler en de transits op zijn
radix

Nick Koster  geboren 8 januari 2003 12 u. (geen geboortetijd) Aalsmeer

Saillante standen: 
 Een cluster van Mercurius, Mars, Saturnus, Uranus, en Zwarte Maan glo-

baal tussen 24 – 26.30 graden.
 Ook bij hem een Saturnus-Neptunus aspect : anderhalfvierkant (orb 0.56)

Transits op zijn radix
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Ook hier kijken we eerst naar onderlinge transits op of vanuit Zon, Sa-
turnus en Neptunus 

 Neptunus vierkant Saturnus (orb 0.46)
 Saturnus driehoek Saturnus (0.08)
 Zon inconjunct Saturnus (orb 0.35)

Andere transits op of van Neptunus 
 Maan driehoek Neptunus (orb 0.48) 
 Mercurius halfsextiel Neptunus (orb 0.02)
 Mars driehoek Neptunus (orb 1.41)
 Jupiter septiel Neptunus (orb 1.42)
 Neptunus halfvierkant Neptunus (orb 1.42)
 Node vierkant Neptunus (orb 0.16)
 Neptunus driehoek Mars (orb 1.16)
 Neptunus quintiel Cheiron (orb 0.23)

Kortom: ook bij Nick Koster nogal wat transits met nauwe orb waar Neptunus bij 
betrokken is.

Synastrie Ronald Koeman geb. 23 05 1995 en Nick Koster geb. 8 januari 
2003
Dat brengt ons bij de vraag naar de synastrie tussen de standen van Saturnus en
Neptunus bij beide spelers.

 Neptunus – Saturnus inconjunct 1.30
 Neptunus -Neptunus  geen
 Saturnus – Neptunus halfvierkant 1.38
 Saturnus – Saturnus vierkant 0.42

En zo troffen ze elkaar – mogeljikerwijs.

N.B. In de horoscoop van dit incident zagen we bij de start van de wedstrijd Ur-
anus conjunct MC (orb 0.08) en op het actuele moment van het incident Mars 
conjunct MC (orb 1.06) en de Maan driehoek MC (orb 1.13) en Uranus driehoek 
Ascendant orb 2.13.
In de Nieuwsbrief van oktober 2022 beschreef ik twee andere bijzondere (voet-
bal) gebeurtenissen en constateerde dat bij de twee incidentmomenten bij de 
eerste gebeurtenis resp. Pluto conjunct de Ascendant was komen te staan 
(orb .09), met Neptunus sextiel Ascendant (orb 1.30). En op het tweede moment
Uranus en Node inconjunct MC met een orb kleiner dan een graad. Bij de tweede
gebeurtenis was op het moment van het incident Uranus conjunct Ascendant ko-
men staan (orb (0.34)
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Gratis downloaden: Astro-
nomicum Caesareum door Petrus
Apianus

In 1540 publiceerde Petrus
Apianus de eerste versie van
Astronomicum Caesarium.
Een boek over astronomie
maar meer dan een boek al-
leen: Apianus verwerkte
draaibare schijven en koor-
den in het boek waardoor het
een calculator voor planeet
standen werd.

Alles werkte volgens het geo-
centrische model maar ook
op die manier kun je redelijk
goede berekeningen maken
en dat is waarvoor de Caesa-
rium Astronomicum bedoeld
was. 

Het boek is in het Latijn ge-
schreven en bevat bijzonder
fraaie afbeeldingen waarvan
we er hier enkele laten zien.
Zowel astronomisch als artis-
tiek een meesterwerk.

Je kunt het boek downloaden
maar uiteraard beschik je
dan niet over de beweegbare
schijven en niet over de koorden. Ook dan is het zeker de moeite waard, zelfs als
je de Latijnse tekst niet kunt lezen. 

Downloaden in PDF formaat kan via archive.org: 

https://archive.org/details/astronomicumcsar00apia
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Drakenkop en drakenstaart.
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Colofon
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk 
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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.
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