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Agenda

4 Maart: Algemene Leden Vergadering. Aansluitend presenteert Fokkelien von 
Meyenfeldt een onderzoek naar het effect van de Noorder-Maanknoop: Ronden 
van de Noordknoop.
Door een vraag van een cliënt bij wie transit-noordknoop conjunct radix-noord-
knoop stond, raakte ik geïnteresseerd in de cycli van de maanknopen. Na het 
consult stuurde ik een aanvulling over bijzonderheden en interpretatie van dit 
fenomeen, en de reactie leverde interessante gezichtspunten op.
Dus bekeek ik de zaken ook eens voor mezelf. Uit praktische motieven ging ik 
daarbij uit van de noordknoop, maar een oppositie met de noordknoop is natuur-
lijk automatisch een conjunctie met de zuidknoop en vice versa. Aan de hand 
van dagboeken, foto’s, oudere versies van mijn websites en mijn geheugen, pro-
beerde ik te bekijken wat een Ronde van de Noordknoop doet. De cyclus van Sa-
turnus draait om de vraag wat er in de komende periode moet veranderen, bij 
die van de progressieve Maan is het thema: wat zou leuk zijn om te veranderen?
Wat ik wilde weten is: speelt ook bij de knopencyclus een bepaalde vraag een 
rol, en zo ja, welke?
Mijn zelfonderzoek leverde dermate interessante resultaten op, dat ik een be-
richtje plaatste op Facebook: op mijn persoonlijke pagina, astrologieblog en 
astrocursus. Daar kwamen zo’n 40 reacties op, ook van niet-astrologen. Uitein-
delijk kon ik er 18 gebruiken voor mijn onderzoekje. Er bleek inderdaad een the-
ma te zijn, en bovendien lijkt er een verband te bestaan tussen de cycli van Sa-
turnus, progressieve Maan en maanknopen.
Op 4 maart zal ik dit alles aan de hand van voorbeelden laten zien.
Let wel: het gaat hier om een verkennend onderzoek, en al noem ik wel getallen,
over percentages kun je natuurlijk niets zeggen! Ik denk wel dat er kwantitatief 
onderzoek mogelijk is, maar dan zal er meer vooronderzoek moeten worden ge-
daan. Als er tijd is, zal ik daar ook nog wat nader op ingaan.

1 April: Frits Bolk, Planetenkrachten in de Beeldende kunst.

6 Mei: Frank Vernooij, Voortgang explosieonderzoek, (onder voorbehoud) 
Voortgang fibromyalgieonderzoek – Herman Oldenburger, Vivian Muller en 
Truus van Leeuwen.

3 September: Ben Rovers over onderzoeksmethoden in de astrologie.

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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Caliph’s Dream
Charts, data & source

Deborah Houlding

Van Herman Oldenburger ontvingen wij de navolgende tekst van Deborah Houl-
ding. 

Herman verwijst naar haar website (http://www.skyscript.com). Hij schrijft: 

De link verwijst naar SkyScript  - de website van Deborah Houlding en geassoci-
eerd met haar School of Traditional Astrology en waarvan ik meen dat het de 
aandacht van geïnteresseerden wel verdient. Zowel de website als haar nieuws-
brief zijn kwalitatief zeer goed. In de Fora wordt door mediators toegezien dat de
uitwisseling van gedachten in woorden zonder scheldpartijen e.d. verloopt.

De artikelen in haar nieuwsbrief zijn over het algemeen zeer lezenswaardig en 
goed onderbouwd en voorzien van alle mogelijke bronnen.

Ik zou hier niet zo gauw de aandacht op vestigen ware het niet dat Deborah 
Houlding onlangs een webinar hield over ’The Caliph’s Dream’ en daar was ik erg 
enthousiast over. 

Het handelt over de geschiedenis rond de vestiging/bouw van Bag-Dat en die 
geschiedenis is niet alleen veel omvattend maar ze ligt aan de basis van onze 
westerse beschaving. Deels was mij dat wel bekend maar dat die zo ingrijpend is
geweest wist ik dus niet! En waarschijnlijk velen met mij niet.

Enfin, zij heeft haar artikel goed onderbouwd en het scheelt natuurlijk ook dat 
Deborah haar oude talen goed beheerst.

Het webinar zelf is niet meer te volgen natuurlijk maar wel een recorded versie.

Deborah Houlding stelt haar werken beschikbaar voor geïnteresseerden via ‘Pan-
theon’ een applicatie via welke men zich eventueel kan abonneren

Op de volgende pagina’s de tekst van Deborah Houlding.
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JigSaw - een programma voor 
astrologisch onderzoek

Jan Kampherbeek

Mijn eerste kennismaking met JigSaw was niet zo gelukkig. In 2019 was ik op de
Kepler Day in Londen en daar kreeg ik een demonstratie van JigSaw. Getoond 
werd hoe gemakkelijk het was om onderzoeksresultaten te krijgen door eenvou-
dige tellingen. Op mijn vraag of het programma controlegroepen kon genereren 
kreeg ik een een ontkennend antwoord. Een efficiënte manier om tot zinloze re-
sultaten te komen, was mijn conclusie. Ontgoocheld liet ik JigSaw voor wat het 
was.  

Onlangs wees Herman Oldenbur-
ger me op een beschijving van 
JigSaw waaruit bleek dat contro-
legroepen wel degelijk werden 
ondersteund. Dat was reden 
voor mij om JigSaw alsnog aan 
te schaffen en daar heb ik geen 
spijt van gekregen. En die con-
trolegroepen? Die zijn er inder-
daad, ze heten in JigSaw alleen 
'TestData'. Bovendien kan het 
programma echt veel meer dan 

simpel tellen.

JigSaw is ontstaan door een samenwerking tussen Bernadette Brady en de pro-
grammeurs van Solar Fire. Het programma werkt samen met Solar Fire, je kunt 
data tussen beide programma's uitwisselen. En als je een Solar Fire licentie hebt 
krijg je een kleine korting bij aanschaf van JigSaw. Maar JigSaw is een op zich-
zelf staand programma, je kunt het ook prima gebruiken zonder Solar Fire.

JigSaw bestaat uit drie modules. Een onderzoeksmodule die voor NVWOA leden 
het interessantst zal zijn. Daarnaast een module voor het rectificeren van horo-
scopen en een programma voor het werken met groepen, zoals horoscopen van 
families. Ik heb alleen gekeken naar de onderzoeksmodule.

De onderzoeksmodule

Het programma beschikt over enkele datasets met horoscopen van o.a. musici, 
auteurs, astronauten en pausen. Van veel horoscopen is de tijd niet bekend, 
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JigSaw biedt de mogelijkheid om alleen gegevens in onderzoek mee te nemen 
die niet afhankelijk zijn van een opgegeven tijd. Deze datasets zijn prima om 
mee te experimenteren maar er is geen duidelijkheid over de manier waarop de 
gegevens zijn is verzameld. Daardoor is niet altijd vast te stellen of de gegevens 
representatief zijn. Maar uiteraard kun je ook zelf datasets toevoegen. Dat kan 
door horoscopen uit o.a. Solar Fire te importeren of door het invullen van gege-
vens-bestanden (csv-formaat, dat kun je aanmaken in een tekst editor of in Ex-
cel/Libre Office). Handig is dat je zelf de indeling van de data kunt bepalen.

Als je een dataset hebt geselecteerd kun je tellen. JigSaw biedt een uitgebreide 
keus. Naast de standaard set Zon tot en met Pluto, node, Chiron, MC, ascendant)
kun je 6 asteroiden kiezen evenals de Vertex of het Oostpunt. Ik denk wel dat 
sommigen de recent ontdekte dwergplaneten zullen missen. 

Je kiest daarnaast een 'Data Type' (bijvoorbeeld 'Zodiacal Divisions'), een 'Divisi-
on Type' (voor de zodiak o.a. teken, decanaat, graad).

Als ik wil weten in welk decanaat de Maan staat (in dit geval bij Acteurs) ziet het 
invulscherm er als volgt uit:
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De resultaten krijg je naar keuze te zien in een grafiek, een tabel of als staaf dia-
gram:
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Bij de Data Typen kun je ook kiezen uit onder meer Declinatie, Azimuth en Dage-
lijkse boog. Prima! Helaas ontbreken er ook belangrijke mogelijkheden. Bij de 
Zodiak verdelingen had ik graag dodecatemoria en termen gezien. Bij het Data 
Type ontbreken midpunten. Uiteraard is het aantal keuzemogelijkheden binnen 
JigSaw beperkt. Dat zal gelden voor elk onderzoeksprogramma; je kunt nooit alle
astrologische technieken ondersteunen. Maar midpunten lijken me toch wel es-
sentieel.

Zoeken naar criteria

Wat ik tot zover beschreef is het eenvoudig tellen van standen op zich. Dat is 
één van de meest gebruikte methoden in astrologisch onderzoek en we weten 
dat dit niet tot veel goede resultaten heeft geleid. Daarom ben ik blij met de me-
thode Criteria Search binnen JigSaw. Hiermee kun je verschillende standen com-
bineren en zoeken naar horoscopen waarin die combinatie van standen voor-
komt.
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Een voorbeeld: ik wil van de horoscopen in het bestand met Acteurs weten hoe-
vaak de volgende combinatie voorkomt:

Mercurius in Tweelingen of Maagd

en

Jupiter in het 9e of 12e huis

en

de declinatie van Uranus tussen 6 graden noord en 6 graden zuid.

Je definiëert dat als volgt:

Let met name op het onderste deel van het scherm onder List of Current Criteria.
Hier zie je de condities in logische structuur weergegeven.

Als je zoekt naar citeria heb je dezelfde keus uit Data Types en Division Types als
bij eenvoudig tellen.
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Op deze manier kun je complexe combinaties beschrijven en daar naar zoeken. 
Het resultaat is een lijst en telling van het aantal horoscopen dat aan de opgge-
ven criteria voldoet.

Controlegroepen

JigSaw noemt controlegroepen Test Data maar het idee is vergelijkbaar. Het pro-
gramma kan, naast controlegroepen, ook onafhankelijke data voor een periode 
genereren. Dat is handig als je inzicht wilt krijgen in astronomische factoren. Je 
kunt bijvoorbeeld 1000 horoscopen berekenen voor een bepaalde periode en kij-
ken hoe de standen in tekens etc. zich verhouden. Als controlegroep is dit on-
bruikbaar; je houdt immers geen rekening met de spreiding van de data in de 
onderzoeksgroep. Maar voor het krijgen van een algemeen inzicht in de kansen 
op bepaalde astronomische standen is dit zeker handig. 

In het algemeen gebruik je 
de optie Use Current Project
as Base. Belangrijk is het 
vakje Replication. Je kunt 
hier aangeven of je jaren 
wilt repliceren, dagen en 
maanden (dat kan niet onaf-
hankelijk van elkaar), tijden,
en geografische lengte en 
beedte. Repliceren aanvin-
ken betekent dat je de gege-
vens van de onderzoeks-
groep gebruikt. Wat je niet 
repliceert wordt geshuffled. 
Klik niet alles aan, dan krijg 

je een exacte kopie van de onderzoeksgroep (het programma geeft dan gelukkig 
een waarschuwing). 

JigSaw maakt een nieuw bestand aan dat je op dezelfde manier kunt testen als 
het oorspronkelijke onderzoeksbestand.

Deze aanpak is in veel gevallen bruikbaar. Helaas is het algoritme dat JigSaw 
gebruikt niet bekend en dus ook niet te beoordelen. Je kunt de controlegroep ook
niet uitbreiden door bijvoorbeeld 10 keer de oorspronkelijke data te shuffelen. En
de criteria om te shuffelen zijn niet fijnmazig, het liefst zou ik dagen en maanden
apart shuffelen. Dat levert wel complicaties op in verband met de ongelijke leng-
te van de maanden maar dat is op te lossen. 
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Deze kritiekpunten nemen niet weg dat ik de aanpak van JigSaw een aanwinst 
vind. Met name het werken met zelf te definiëren criteria opent veel nieuwe on-
derzoeksmogelijkheden. 

   

Gebruikersinstellingen

Een aantal belangrijke instellingen kun je aanpassen. Je kunt kiezen tussen geo-
centrische en heliocentrisch, tussen de tropische zodiak en enkele siderische zo-
diaks. Uiteraard ook tussen de belangrijkste huizensystemen en true of mean 
node. 

Algemene aspecten van het programma

Functioneel gezien is JigSaw een leuk programma om mee te werken en dat is 
natuurlijk het belangrijkste. Maar toch, waarom moet het programma het uiter-
lijk van Windows XP hebben? Waarom vertonen de grafieken nog het 'staircase-
effect' (lijnen die niet recht lopen maar trapjes vormen)? Technisch is dat goed 
op te lossen en het maakt de grafieken dan veel beter geschikt voor publicatie. 
Nu moet je voor een bruikbare afbeelding printen naar PDF maar dan vervallen 
de kleuren. 

In veel programma's is de documentatie een punt van kritiek. JigSaw is voorzien 
van meerdere video's met uitleg door Bernadette Brady. Van sommige onderde-
len is een goed beschreven uitleg ook als help tekst aanwezig, voor andere on-
derdelen is dat te summier. Een video is niet geschikt om snel iets na te kijken. 
Het is prima als aanvulling op documentatie maar niet als vervanging van die 
documentatie. Er is wel een User Guide die je ook online kunt raadplegen maar 
die bevat enkel korte helpteksten voor de diverse schermen. De documentatie is 
beter dan bij veel andere astrologische programma’s maar ik vind met name de 
keuze voor video’s ongelukkig. 

Een aantal kritiekpuntjes maar die doen niet af aan de overwegend positieve in-
druk van dit programma. Met die kritiekpunten valt te leven en het programma 
biedt veel mogelijkheden.

JigSaw is een Windows programma. Het programma is ontwikkeld sinds 1994. 
Voor deze beoordeling gebruikte ik versie 2.5.2 (2021).

Op de website https://www.esotech.com.au/product/jigsaw-download/ vind je 
een prijs van $ 495 maar dat is in Australische dollars, momenteel Euro 0,64. 
Zoeken naar aanbieders kan je een veel lagere prijs opleveren, bijvoorbeeld via 
de Engelse astroloog Roy Gillett:  https://www.crucialastrotools.co.uk/
jigsaw22..html voor 229 pond (daar gaat 10 pond korting af als je SolarFire al 
had gekocht). 

12 van 26

https://www.crucialastrotools.co.uk/jigsaw22..html
https://www.crucialastrotools.co.uk/jigsaw22..html
https://www.esotech.com.au/product/jigsaw-download/


Uit de Astrological Journal juli/
aug 2022

Frank Vernooij

Ronnie Grishman over de 
astrologische betekenis 
van het centrum van de 
Melkweg. Er zou daar een 
compact helder licht zijn mo-
gelijk gerelateerd aan een 
groot zwart gat. Het zou 
staan op 26.54 graden Sagit-
tarius. Er wordt een verband 
gelegd met het hoogste punt
van de kabbalistische Boom 
des Levens. Beroemdheden 
als Einstein, Edgar Cayce en 
Uri Geller geb. 20 december 
1946 (zeer omstreden overi-
gens) hebben sterke aspec-
ten met dit punt. In decem-
ber 1995 transiteerde Jupiter
dit punt, in 1987/88 Uranus 
en Saturnus en in 1982/83 
Neptunus. Pluto transiteerde 
begin 2006. 

Frank Clifford neemt Boris
Becker , geb. 22 11 1967 
onder de loep, die in de 

zomer van 1985 op 17 jarige leeftijd, out of the blue, Wimbledon won en later in 
allerlei schandalen terecht kwam, en onlangs tot 2 ½ jaar cel veroordeeld werd. 
Daarbij komt de laatste graad van Schorpioen sterk naar voren. Ook Billy Jean 
King en Oscar Pistorius hebben hun Zon daar, Germaine Greer haar Mars. Alle-
maal uitgesproken types die met crises en extremen te maken hadden, een soort
alles-of-niets instelling. 

Sue Kientz schrijft onder de titel ‘Is Vladimir Putin in werkelijkheid op 7 
oktober 1950 geboren’, in plaats van in 1952 een intrigerend detective-achtig 
stuk waarbij zijn vermeende moeder Vera Putina een hoofdrol speelt. Hij zou in 
Georgie in de buurt van Tiblissi geboren zijn maar op 9 jarige leeftijd, op instiga-
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tie van zijn stiefvader, die hem een lastpak vond,  naar Rusland gestuurd en daar
verder opgevoed. Ze heeft hem nooit teruggezien tot ze een foto herkende toen 
Putin opging voor het presidentschap. Sue Kientz meent op grond van analyse 
van progressies – de geboortetijd zou 9.30 zijn – dat deze nieuwe datum van 2 
jaar later veel beter past bij de historische gebeurtenissen. Voor mijzelf is inte-
ressant dat zij zich voor haar interpretaties ook orienteert op de 4 dwergplaneten
Eris, Makemake, Haumea en Sedna, die ik in mijn explosieonderzoek meeneem, 
puur uit belangstelling. Zij geeft ook typeringen: ‘Sedna with its 11.400 year or-
bit is best imagined as Satrurn-Neptune in effect, very harsh, depressive, but 
also tenacious and self-sacrificing – Makemake is bizarre, electric, unpredictable, 
making one look crazy or a genius depending on one’s ability to manage such 
energy – Haumea brings sweeping change: healing , fixing things, but also sepa-
ration, death, destruction- Eris represents other people in general, the disenfran-
chised in particular, and signifies cooperation and community’. Meer te vinden op
www.moreplutos.com. Als je de site opslaat kan je oog getroffen worden door 
‘Eris: antidote to Pluto’. Daarvoor heeft Faye Black die het volgende artikel 
schrijft Ceres op het oog...
reviews \

Faye Blake schrijft over Ceres als ‘the antidote to Pluto’ aan de hand van 
een aantal casussen. In een aantal actuele situaties ‘the pussy hat march against
Trump’  op 21 01 2017, Ceres conjunct Uranus en vierkant Zon, de start van de 
Gillets-jaunes in Frankrijk  mei 2017, juist na een oppositie met Uranus en in de 
horoscoop van Extinction Rebellion Ceres oppositie Uranus en vierkant Pluto. ‘To-
gether with Uranus Ceres is is attempting to wake us up, change the ways in 
which we are governed , and take back democratic power.

Oscar Hofman benadrukt weer dat de vaste sterren tot de grondslag van 
de astrologische interpretatie horen. ‘This is not an opinion, it is a fact that 
everyone can check in a very simple way’. Hij interpreteert de gebeurtenissen in 
de Oekraine. 

Robert Pendleton schrijft over Neptunus en Pluto en T.S. Elliot’s  gedicht 
‘The Waste Land’ – ook Elliot’s leven komt uitgebreid ter sprake. 

Kamila Lizis schrijft een tweede artikel over de horoscoop van Kurt Co-
bain. ‘this esoteric two-part series, focusing on his out of bounds Ceres and fixed
star Algol’. 

Christina Rodenbeck in haar serie  over “Planet Fashion’ schrijft over Oli-
vier Rousteing: Jupiter-Uranus Wonder Boy.

Lynn Bell presenteert een uitgebreid interview met een van de meest 
vooraanstaande Franse astrologen Yves Lenoble  www.yveslenoble.com 
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Drie publicaties
Albert Bredenhoff

Het is 1982 wanneer Robert Hand zijn “Essays on
Astrology” publiceert: een bundel met intelligente
opstellen over geschiedenis en onderzoek van de
astrologie. Hand was toen veertig jaar en is nog
steeds actief. Opstellen over psychologie, harmo-
nics, transits, oude technieken, over declinaties en
breedtes; al met al nog steeds actueel om te bestu-
deren. Robert Hand gaf echter al aan dat hij hoopte
dat er in de nabije toekomst progressie gemaakt
zou worden met name door het gebruik en toepas-
sing van computers om lastige berekeningstechnie-
ken toegankelijk te maken voor voortschrijdend on-
derzoek van de astrologie. Daarbij was Hand mis-
schien te optimistisch, hoewel hij zelf ook de een-
voud en het gemakzucht bij de praktiserende astro-
logie-beoefenaar erkende. Daarom is dit werk nog
altijd actueel en ligt er nog ook nu een uitdaging
voor de huidige onderzoeker om stappen te zetten.

Kort geleden
kreeg ik een
exemplaar in
handen van
“Archai”, The
Journal of
Archetypycal
Cosmology, een jaarlijks te verschijnen tijd-
schrift gebaseerd op het werk van Richard Tar-
nas. Twee boeken heeft Tarnas 
geschreven:”The passion of the western mind” 
uit 1998 en “Cosmos and psyche” uit 2006, 
waarin hij een verband tracht leggen tussen het
wereldgebeuren en de loop van met name de 
buitenplaneten. Hij baseert zich sterk op het 
werk van C.G.Jung met zijn archetypen en syn-
chroniciteit. Tarnas heeft school gemaakt in 
Amerika en de jaarboeken worden nu geredi-
geerd door zijn dochter Becca . Zijn werk is niet
in het Nederlands verschenen, wel heb ik Tar-
nas  een jaar of acht geleden kort gesproken 
toen hij in Nederland een paar voordrachten 
hield. Voor wie belangstelling heeft voor de re-

latie tussen planeetaspecten gerelateerd aan de geschiedenis heeft Tarnas soms 
opmerkelijke verbanden; helaas onderbouwt hij dit te weinig met grafische weerga-
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ves van de planeetbewegingen. In de jaarboeken vindt men een verscheidenheid 
aan bijdrages van auteurs die meer zijn gericht op het psychologische aspect. Meer 
info te vinden op www.archai.org.

Tot slot aandacht voor de 
laatste uitgave van “Correlati-
on” nummer 1 uit jaargang 
35. Het tijdschrift is voor een 
ieder binnen de NVWOA tegen
betaling beschikbaar en in dit 
nummer wordt de geschiede-
nis geschetst van het boek 
“Recent Advances” uit 1977. 
Interviews met Arthur Mather 
en Suibert Ertel geven een 
goede kijk hoe Geoffrey Dean 
en anderen astrologische pre-
missen kritisch onderzochten. 
Het heeft in deze eeuw geleid 
tot drie vervolgboeken met 
een grote Nederlandse in-
breng: “Tests of astrology”,  
“Astrology under scrutiny” en 
“Understanding astrology”. Dit
nummer van Correlation is 
een mooie opmaat om deze 
laatste boeken te bestuderen.
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Nieuwe versie Enigma Cycles

Tijdens de zoom-meeting van 4 januari kwam Enigma Cycles enkele malen aan 
bod. De mogelijkheden van dit programma bleken nog niet algemeen bekend. 
Voor wie geïnteresseerd is in een overzicht van de mogelijkheden: er stond een 
verslag in de Nieuwsbrief jaargang 26 nr. 10, oktober 2021. Deze Nieuwsbrief is 
uiteraard via onze site http://nvwoa.nl te raadplegen.

Het bleek echter ook dat Enigma Cycles een fout bevatte. Het lukt niet de helio-
centrische afstanden te berekenen. Geocentrisch is er geen probleem maar als je
probeert heliocentrisch te werken krijg je uitkomsten in rechte klimming en niet 
de fysieke afstand tussen twee hemellichamen (de radius vector). Die afstand 
druk je uit in Astronomische Eenheden (AE’s). Eén AE staat gelijk aan de gemid-
delde afstand tussen zon en aarde: 149,5977707 miljoen kilometer. 

Deze fout is inmiddels hersteld, Je kunt de nieuwe versie Enigma Cycles 0.1.1 
downloaden via http://radixpro.nl/enigma/cycles/ en zonder meer installeren, de
oude versie wordt automatisch verwijderd. Houd er wel rekening mee dat je op 
de c-schijf moet installeren (zie ook de handleiding). Het programma draait on-
der Windows, is gratis en open source.

Binnenkort meer nieuws over de ontwikkeling van het grote Enigma programma.
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Twee bijzondere gebeurtenissen
Frank Vernooij

Een fietsaccident

Deze keer een inzending van Frits Johann, opnieuw niet een gebeurtenis die de we-
reld schokt maar die je als persoon plotseling ‘stilzet’, letterlijk en figuurlijk.

Gisteren beleefde ik een gebeurtenis die ik even zou willen melden. 
Na een boodschap te hebben gedaan in een winkel op enige afstand van mijn 
huis in Haarlem rijd ik op de fiets in een straat met gescheiden fietspaden (soms 
wel vlak bij de weg), waarbij het matig druk is (zowel op fietspad als rijweg). Er 
rijdt een man langzaam voor mij en op een veilig stukje (bredere weg) wil ik in-
halen met een fiets, die overigens wat zwaar beladen is vanwege boodschappen, 
dus mijn snelheid (relatief) is laag. Ik kijk even achterom omdat ik natuurlijk 
geen andere fietsers wil hinderen,en pats een aanrijding met lage snelheid want 
voorganger was plots stil gaan staan!  De sturen komen tegen elkaar. Ik zeg een
paar zinnen, maar al snel blijkt de man verstaat geen NL. Zonder boosheid, maar
wel wat geschrokken rijd ik door en kort daarna kijk ik op mijn klok 14h31.
De horoscoop heb ik daarom gezet op 14h28 en de ware accidenttijd zal hoog-
stens een minuut verschillen.

Horoscoop 
Fietsaccident 
Haarlem 6 febr
2023 14.28 u. 
(Kochhuizen, 
Maan met pa-
rallax).

Zeer opvallend
is Maan oppo-
sitie Saturnus 
(tot op de 
boogminuut 
nauwkeurig), 
waarbij ook de 
huispositie 
zeer relevant 
lijkt: ik doe 
een kort ritje 
in de stad 
(Maan in 3) en 
bots op tegen 
een buitenlan-
der (Saturnus 
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in 9). Toch loopt het plotselinge ongeluk goed af en dan leg ik de verbinding met 
mijn Radix.

Horoscoop radix Frits Johann 27 06 1954 00.42 Haarlem 

RadixJupiter staat op 7.32 Kreeft en Uranus op 22.11 Kreeft (Zon/Mercurius ove-
rigens ook in Kreeft), dus midpunt van Jup/Ur= 14gr52  Kreeft en de Asc van de 
actuele gebeurtenis staat op 14gr35 Kreeft!                                                      
Ik heb de neiging om te denken, dat Jupiter mij heeft behoed voor een val op de 
straat met allerlei, mogelijke, nare consequenties. Ik kon tijdens de botsing mijn 
evenwicht bewaren en de snelheid was niet hoog. Tot slot geldt ook nog: uur-
hoektechnisch gesproken staat de Maan "Void of course" waarbij de standaard 
uitkomst zoiets is als "nothing will come of the matter". Tot slot loopt bij mij 
Jupiter(transit) over de Ascendant radix (orb 4.29) en dit zal het lichaam door-
gaans beschermen.
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Toevoeging: 

– Frits heeft de parallaxpositie van de Maan gebruikt en Kochhuizen. Interessant 
misschien is dat het aspect van Saturnus met de parallaxpositie van de Maan 
aanmerkelijk exacter is dan zonder parallax: 1 boogminuut tegenover 23 boog-
minuten.

– Als je naar de transitaire aspecten kijkt < halve graad zijn er nog wel wat inte-
ressante zaken.

Tr Mars sextiel radix Ascendant orb 0.01, Tr Saturnus halfvierkant Ascendant 
0.06

Tr Ascendant oppositie Node orb 0.12

Tr Mercurius vierkant Neptunus orb 0.13 (bij de gebeurtenis was er een sextiel 
orb 0.15)

Tr Jupiter vierkant Jupiter orb 0.24

Tr Uranus driehoek Node orb 0.15

Tr Node sextiel Jupiter orb 0.02 (bij de gebeurtenis was er een halfsextiel orb 
0.26)

De Ascendant, Jupiter en de Node komen drie maal terug. Ook in Frits’ interpre-
tatie kwamen de Ascendant en Jupiter naar voren. Ik heb een indruk dat de 
Node ook nogal eens prominent meedoet bij bijzondere gebeurtenissen. Dat is 
iets om later nog eens uit te zoeken.  (Frank Vernooij).

Tweede bijzondere gebeurtenis: ,,Alles wat 
tegenzat, zat tegen" 
Het Brabants Dagblad schrijft ‘Het Wereldkampioenschap junioren veldrijden, de 
wedstrijd begon op zaterdag 4 februari 2023 11 u. te Hoogerheide en draait voor
topfavoriete Lauren Molengraaf geb. 5 oktober 2005 uit op een drama: ‘Alles zat 
tegen’ . Ze kwam door een valpartij en (vooral) een lekke band niet verder dan 
de zevende plaats. Aangeslagen zat Lauren Molengraaf een half uurtje na de fi-
nish van wat haar race had moeten worden in de camper van haar ploeg Tor-
mans. ,,Ik had het gevoel dat ik het onder controle had", klonk het balend uit de 
mond van de 17-jarige Zuid-Hollandse. ‘Onder controle’ betekent voor haar door-
gaans dat de winst in het verschiet ligt. Molengraaf won in haar categorie afgelo-
pen winter immers alles wat er te winnen was. Zelfs tussen de senioren (elite) 
stond ze regelmatig haar ‘mannetje’.Geen wonder dat ze zaterdagmorgen als 
torenhoge favoriete van start ging. Na de eerste ronde ging ze als enige de ma-
teriaalpost in. ,,Om banden met meer grip te pakken.” De eerste aanval leek ver-
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volgens de goede. Tot ze hard onderuit schoof in een vettige linkerbocht. ,,Maar 
zelf daarmee kon ik nog lachen. Ik voelde me goed en wist dat ik in de laatste 
ronden nog mijn slag kon slaan.” Halverwege de wedstrijd sloeg dat gevoel com-
pleet om. ,,Ik reed lek kort na de materiaalpost. Dan weet je dat nog heel ver is 
eer je kunt wisselen.” Op de lekke band schoof ze ook nog eens bijna 
onderuit. ,,Alles wat tegenzat, zat tegen", beaamde Molengraaf. ,,Het hele sei-
zoen heb ik niet één keer lek gereden. Uitgerekend vandaag wel. En dat ook nog 
eens als een van de weinigen.” Uiteindelijk kwam Molengraaf in de slotfase niet 
verder dan de zevende plaats’.

Voornaamste hypothese: er spelen belangrijke transitaire saturnale aspecten .

Radix van de wedstrijd 4 februari 2023 11 u. te Hoogerheide.
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De meest nauwe aspecten zijn 

Saturnus 26.16 Waterman driehoek Gelukspunt 26.03 Weegschaal orb 12 boog-
minuten 

Zon 15.18 Waterman vierkant Uranus 15.00 Stier orb 18 boogminuten

Radix Lauren Molengraaf geb. 5 oktober 2005 (geboorte plaats, noch tijd
bekend)

Opvallend is een cluster van 6 factoren: Pluto 22.06 Sg, Mars 23.17 Ta, Mercurius
24.51 Li, Jupiter 25.31 Li, Venus 27.04 Sc, Cheiron 27.48 Ca

Transits van Saturnus op radixfactoren

Kijkend naar de transits valt wel op dat tr. Saturnus op 26.15 Waterman staat en
dus op deze dag aspecten maakt met al deze factoren, maar als je voor een 
transit een kleine orb neemt is het vierkant met Venus (orb 0.49) het moeilijkste
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maar moeilijk te relateren aan zo’n wedstrijd. Tenzij misschien Venus heer 1 zou 
zijn in de radix. Maar er is nog een saturnale transit: anderhalfvierkant op de 
Zon, orb 1 graad, die mogelijk meer (negatief) gewicht in de schaal legt. 

Transits op radix Saturnus

Met de nauwste orb vinden we een transit Neptunus van anderhalfvierkant met 
orb 0.34, een vierkant van transit Node met orb 1.11 en tr. Ascendant maakt 
een vierkant naar Saturnus van 1.30 graad. 

Wat me verder opvalt zijn twee transits op radix Neptunus, namelijk tr. Zon con-
junct radix Neptunus orb 0.22 en tr. Uranus vierkant radix Neptunus orb 0.04. 

Een transit van Neptunus in een sportwedstrijd kan, heb ik eerder sterk de in-
druk gekregen, een flow aanduiden waarin iemand boven zichzelf uitstijgt, – je 
ondervindt geen weerstand meer – ,maar de symboliek lijkt me ook van toepas-
sing op glibberig uitglijden, de grond verliest zijn structuur, en een leeglopende 
band: de kracht lekt weg. 

Tevens zijn er enkele transits waar de Node en Cheiron bij betrokken zijn. Tr. 
Cheiron oppositie radix Zon (0.30) en conjunct de Node (0.52). Tr. Node sextiel 
Uranus (0.34).

Een heel mooi aspect lijkt tr Mars driehoek Zon orb 1.12 – Lauren Molengraaf 
had ook een sterk gevoel in de wedstrijd, daar lag het niet aan. En sommige van 
de Saturnus aspecten duiden mogelijk op een sterk doorzetten. Maar ze werd 
door te veel pech in de wielen gereden. 

Mijn conclusie: ik dacht bij mijn hypothese te automatisch alleen aan Saturnus 
als symbool voor tegenslag en obstakel – wat niet wil zeggen dat hij ook niet een
deel van de pech zou kunnen weerspiegelen. Maar de aard van de pech symboli-
seert bij nader inzien eerder Neptuniaans gekleurde ondermijnende gebeurtenis-
sen. In tegenstelling tot eerder beschreven ‘bijzondere gebeurtenissen’ trokken 
in de radix van de gebeurtenis zelf geen aspecten mijn aandacht die licht werpen
op Lauren’s deceptie. 

Bij nader inzien zijn er dan toch enkele zeer nauwe aspecten die nu opvallen: 
Neptunus septiel Uranus met orb 0.07, een aspect dat ook transitair naar oren 
komt. En Neptunus halfvierkant Node met orb 0.37 en Saturnus quintiel Node 
met orb 0.10, die correspondeert met het aspect tr. Node vierkant radix Satur-
nus. (overigens is er ook een, niet al te sterk, aspect Saturnus-Neptunus in de 
radix van de gebeurtenis: halfsextiel orb 2.33)

De Node interpreteer ik als te maken hebbend met je lotsbestemming, ook in 
een ‘eenvoudige’ wedstrijd. Uiteraard gold dit voor elke deelnemer, maar treft 
het degene bij wie het aansluit op de radix. Uranus duikt ook een paar keer op. 
Misschien het onverwachte op zijn kop zettende van de situatie symboliserend.
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Enquete huizensystemen

Jan Kampherbeek

Als astroloog heb je de keuze tussen zo'n 70 huizensystemen. De meeste van die
systemen kom je in de praktijk vrijwel nooit tegen. Populariteit zegt natuurlijk 
niets over de waarde van een systeem maar is desondanks wel interessant om te
weten.
Op 26 januari plaatste ik een poll op de Facebook pagina AstrologieBlog van Liz 
Hathway en ik vroeg de mensen welk systeem ze gebruikten. Ik had 13 syste-
men als optie gegeven. Deelnemers hadden de mogelijkheid een ander systeem 
toe te voegen. Ook konden deelnemers meerdere systemen selecteren.
Ik heb het resultaat per 2 februari genomen. Op dat moment was er 105 keer 
gestemd. Er kan nog steeds gestemd worden maar dat gebeurt nu nog maar 
mondjesmaat.

De uitslag:

Placidus 60

Koch/GOH 11

Regiomontanus 9

Porphyrius 8

Gelijke huizen vanaf ascendant 8

Tekenhuizen 7

Vehlow 2

De overige opties kregen geen stemmen: Alcabitius, APC (Abenragel), Campa-
nus, Krusinksi/Pisa/Goelzer, Morinus en Topocentrisch.

Ik was verbaasd over de relatief geringe populariteit van Tekenhuizen. Dit sys-
teem komt regelmatig aan bod in publicaties en berichten op Facebook. Ook is 
het vreemd dat Campanus uit de gratie lijkt te zijn. Er zijn toch belangrijke as-
trologen als Thierens en Rudhyar die dit systeem propageerden. 

Een poll als deze heeft geen wetenschappelijke waarde, daarvoor zijn de condi-
ties ontoereikend. Met name de samenstelling van de populatie is discutabel: 
fanatieke aanhangers van een bepaald systeem kunnen extra gemotiveerd zijn 
om te stemmen. Maar het lijkt me dat deze cijfers toch een leuke indicatie ge-
ven.
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Gratis downloaden: Strategies of 
Defending Astrology: A Continu-
ing Tradition door Teri Gee 

In 2012 promoveerde Teri Gee aan
de Universiteit van Toronto in de
filosofie met het proefschrift 
Strategies of Defending Astrology:
A Continuing Tradition. Het is een
historisch overzicht van pogingen
astrologie te verdedigen,
beginnend met de Babylonische,
Egyptische en Griekse astrologie.
Er zijn hoofdstukken over
Ptolemaeus, astrologie in de
Islamitische wereld en Abu
Ma’shar. 

Teri Gee beschrijft daarna de
astrologie in de latijnse tradititie
ten tijde van de middeleeuwen en
zij sluit af met een verdediging van
de astrologie door Roger Bacon. 

Recentere argumentatie voor of
tegen de astrologie komt niet aan
bod. Deze scriptie is vooral gericht
op de historische ontwikkelingen en niet op een beoordeling van de astrologie 
zelf.

Teri Gee is momenteel directrice van het Barlow Planetarium in Menasha, 
Wisconsin.

 

Downloaden via https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/34009/1/
Gee_Teri_201210_PhD_thesis.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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