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Bronnen
Deze rubriek wordt nog uitgebreid.

Bij de bijdragen van Fokkelien von Meyenfeldt

Astrologie

http://www.astrocursus.nl/popup/bronnen.html:
Hier vind je de gegevens van veel door mij bestudeerde literatuur op het gebied
van astrologie als vak. Er zijn ook links naar belangrijke “verzamelsites” te vinden.

http://www.astro.com
Een zeer belangrijke bron, die nog niet op astrocursus staat, is de website van
Astrodienst Zürich. Je kunt daar alle mogelijke typen horoscopen laten berekenen
en downloaden. Verder zijn er ephemeriden te vinden tot zo’n 5000 jaar vC en kun
je er gratis je dag- en weekhoroscoop bekijken, en nog veel & veel meer.

Historie astrologie

http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/p
Rijk geïllustreerde en interessante website van Rob van Gent over onder meer de
historie van de astrologie. Bevat ook weer veel bronnenmateriaal.

http://www.astrowiser.com/gg/index.php
Deze besloten site is ooit gemaakt voor deelnemers van een cursus van FvM over
Geert Grote en de astrologie. Hij staat nu ook open voor deelnemers aan dit
symposium. U vindt hier onder meer literatuur en links op het gebied van historie
en onderzoek.
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Drie belangrijke boeken vermeld ik hier:

 Campion, Nicholas (2009-2011): A history of Western Astrology (2 dln).
Continuum Books, London

 Kampherbeek, Jan (1983): Cirkels, 800 horoskopen van bekende mensen.
Schors, Amsterdam

 Parker, Derek & Julia (1983); A history of Astrology. André Deutsch, London

Golven van Robert Doolaard

 Doolaard, Robert D. (1986): Golven. Ankh-Hermes Deventer
 Doolaard, Robert D. (1997-2001): Kleine Inleiding tot Golven. Te vinden op:

http://www.nvwoa.nl/artikelen.php?lang=2www.nvwoa.nl
 Doolaard, Robert D. (1990, 1991): “De innerlijke kracht der verbeelding.

Planetaire invloeden op de beschaving 600 vC – 2000 AD”. In: The Astrological
Journal 1990, 5 & 6 en 1991, 1 & 2. Ook te vinden op bovenvermelde website

 Doolaard, Robert: Overige artikelen, te vinden op bovenvermelde website
 Vries, S. de, red (1975) Winkler Prins Grote wereldgeschiedenis 3. De

Middeleeuwen. Elsevier, Amsterdam

Bij de lezing van Hans van Oosterhout

 Ruis, J. (2007/2008): “Statistical analysis of the birth charts of serial killers”. In:,
Correlation Vol. 25(2), p.7-44

 Ruis, J. (2012): “The birth charts of male serial killers, Evidence of astrological
effects?”. In: Correlation Vol. 28(2), p.1-5

 Greene, L. & H. Sasportas (1987): The development of the personality. York
Beach. Me: Weiser.

 Greene, L. (2003): The dark of the soul. CPA Press, London.

De eerste twee artikelen zijn ook te downloaden via onze website: www.nvwoa.nl.


