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Automatisering….
● Een technisch onderwerp

● Niet voor iedereen interessant
● Maar…... alle onderzoekers gebruiken het
● En alle astrologen gebruiken het
● Goed om te weten wat de mogelijkheden zijn

● Je kunt niet alles weten
● De techniek van automatisering is van belang voor automatiseerders
● De methodologie is voor iedere onderzoeker belangrijk



  

Niet alleen programmeren

Digitale informatie
● Boeken en tijdschriften
● Data verzamelingen
● Onderzoeksverslagen
● Tijdregelingen
● Coördinaten



  

Wat kun je als niet-automatiseerder doen?

Software gebruiken

Voor duidingen

Voor eigen onderzoek

Om onderzoek te controleren

Voor experimenten

Meedenken bij software voor onderzoek

Creatieve ideeën: 

die wil je niet overlaten aan programmeurs



  

Software voor duidingen

Betaalde pakketten, van redelijk geprijsd tot erg duur

Goede gratis alternatieven: 
● PlanetDance i.p.v. Solar Fire
● Morinus i.p.v. Mercurius (Bergbauer) of Placidus 

(Kolev)
● Astrolog
● en nog veel meer

Op dit gebied is het goed geregeld



  

Onderzoek en astrologie – 1
Kan dat wel?
● “Het gaat om de hele horoscoop”

● “Het is een innerlijk weten”

● “Je kunt de intuïtie niet uitschakelen”

Het gaat om een niet kwantificeerbaar domein

Daar is niets mis mee, maar:

We kunnen inderdaad geen zinvol 
kwantitatief onderzoek doen naar deze 
benadering van astrologie. 

Wel kwalitatief onderzoek maar dat zal 
subjectief zijn.



  

Onderzoek en astrologie – 2

Maar veel astrologen werken in een 
wel kwantificeerbaar domein
● Receptenboeken

● Ik heb Zon in Ram, dus …….

● Mundane astrologie en eenvoudige transits

● Duidingen veelal zonder structuur, alleen 
opsomming van standen

Daar is niets mis mee, maar:

Deze vorm van astrologie kun je zeer goed 
kwantitatief onderzoeken, bewijzen of 
ontkrachten. Onderzoek is hier legitiem.



  

Onderzoek en astrologie – 3

Je moet je realiseren in welk domein je werkt:

● Intuïtief, esoterisch, subjectief

● Meetbaar, herhaalbaar, objectief

Beide benaderingen zijn mogelijk en 
verdedigbaar, ze kunnen zelfs naast elkaar 
bestaan en elkaar deels overlappen.

Maar het is niet verdedigbaar als je een stelling 
opwerpt in het meetbare domein en je daarna 
beroept op het intuïtieve domein als onderzoek je 
verwachtingen niet bevestigt.

Voor resultaten in het meetbare domein is 
kwantitatief onderzoek relevant.



  

Onderzoek en astrologie – Structuren

Complexiteit vraagt om een structurele aanpak.
● Wat zegt het tellen van letters of woorden over een werk 

van Shakespeare?
● Zinnen kunnen betekenis hebben: die bestaan uit 

woorden en letters. 
● De delen hebben alleen betekenis in het geheel.
● In de astrologie zijn de delen de enkelvoudige standen. 

Zon in Ram, Venus vierkant Jupiter: de recepten.
● Software voor kwantitatief onderzoek biedt de meeste 

kansen bij het onderzoeken van structuren.



  

Software voor onderzoek

Er zijn programma’s
● Jigsaw
● Fast Research

Hiermee krijg je vrij eenvoudig en snel positieve 
resultaten

Kan het zo simpel zijn?



  

Software kwantitatief onderzoek: eisen – data

Berekenen grote aantallen 
horoscopen (na elke wijziging 
opnieuw berekenen)
● Geen standaard sets maar eigen data 

importeren

● Cherry-picking voorkomen

● Mogelijkheid tot manipulatie voorkomen 



  

Software kwantitatief onderzoek: eisen – Controlegroepen – 1

Genereren controlegroepen
● Volgens eigen criteria

● Criteria moeten rekening houden met soort 
onderzoek

Data, tijd, locatie schuiven

Partners of ouders/kinderen schuiven

Deeloplossingen (liever niet): 

● Random horoscopen in een tijdsinterval

● Poging tot correctie astronomische artefacten



  

Software kwantitatief onderzoek: eisen – Controlegroepen – 2

Controlegroepe
n maak je met 
random 
getallen.

Een onderschat 
risico is het 
verschil tussen 
random en 
pseudo-random.

Duidelijk maken 
wat je doet.



  

Software kwantitatief onderzoek: eisen – Opties

Voor pakketten met een algemene benadering
● Zeer uitgebreide set aan technieken, systemen
● Parametriseerbaar

Pakketten voor een specifiek onderzoek kunnen 
zich tot de onderzochte technieken beperken



  

Software kwantitatief onderzoek: eisen – Transparantie

● Open source
● Gratis (of zeer betaalbaar)
● Data beschikbaar stellen
● Automatisch testbaar
● Gedocumenteerd



  

Software kwalitatief onderzoek: eisen

● Focus ligt op vergelijken: meerdere technieken/systemen
● Eenvoudig wisselen van keuzes (huizensystemen, orbs. zodiak)
● Horoscoop tonen met verschillende instellingen

● Ondersteuning structuren
● Visualisatie

● 3D horoscoop
● Cycli
● Paranen

● Datasets zijn nu wel handig. Je bewijst immers niets.
De gebruikelijke astrologische software maakt dit deels mogelijk maar is vooral gericht op de duidingspraktijk en niet op kwalitatief 

onderzoek. Het kan efficiënter maar dat gaat dan ten koste van de ondersteuning voor de praktische duiding.



  

Software kwalitatief onderzoek: eisen – werkmodi

● Door de onderzoeker definieerbare 
modi met een ruime set 
instellingen

● Snel switchen naar een andere 
modus

● Daarnaast ad hoc wijzigingen per 
horoscoop / set van horoscopen

● De focus ligt op analyse en 
vergelijking van technieken en 
systemen, niet op het duiden van 
de horoscoop



  

Bestaande software voor onderzoek

Duur

Kostbaar om onderzoek 
te herhalen

Beperkt inzetbaar

Weinig ondersteuning 
voor structuren

Problematisch

Enorm risico op cherry-
picking



  

Een poging

Als eerste aanzet: software voor het 
onderzoek van Vivian Muller

Voldoet aan eisen voor kwalitatief 
onderzoek.

Maar: specifiek voor één onderzoek. 

Te weinig technische mogelijkheden



  

Een vervolg

● Enigma Cycles 
● Berekenen en tonen van cycli

● Enigma Stats
● Uitbreiding van Enigma DedVM

● Enigma Charts
● Losse module Parans
● Uit te breiden tot pakket voor 

kwalitatief onderzoek

Alle software is gratis en open source
Ook aan de overige gestelde eisen wordt voldaan  



  

Niet-astrologische software

Statistiek

Data mining

Kunstmatige intelligentie



  

Statistische software

Enkele titels maar geen advies

Al deze pakketten zijn gratis
● GNU PSPP (vervangt SPSS)
● JASP (Universiteit Amsterdam)
● Sofa Statistics WLM (Educatief)
● R-Studio (op basis van programmeertaal R)



  

AI, Data mining, Machine learning, Neural networks….

Opnieuw: enkele titels, geen advies.

Alle pakketten zijn gratis en op basis van Python.

● Tensorflow (machine learning)

● PyTorch (machine learning)

● Pandas (data manipulatie en analyse)

Experimenteel, complex en vaak overhyped
Exploratief van aard.

Een interessant astrologisch ‘expert systeem’:
Mastro van Vincent Godbout



  

Overige mogelijkheden

● Vakliteratuur digitaal.
● Blijvend beschikbaar.
● Betere verspreiding.

● Data beschikbaar stellen (csv, 
json), xml is achterhaald.
● Efficiency.
● Transparantie.

● Beschikbare data gebruiken.



  

Zelf programmeren?

Gebruik de Swiss Ephemeris
● Alternatief: VSOP87, ELP2000, VI88 (Bureau des 

Longitudes)

Excel
● Alleen voor data en zeer summiere logica.
● Alternatief: Libre office

AstroBasic
● Modules binnen PlanetDance
● De enige astrologische DSL ter wereld

Free Pascal (Delphi)
● Eenvoudige en stabiele omgeving

● Gedateerd maar functioneel

● Wordt binnen astrologie veel gebruikt

● Alternatieven: Python, Java, Kotlin 
C/C++, C#



  

Toekomst ideaal – Conclusie

Uitwisseling:
● Programmeurs: open source, documentatie, tests
● Astrologen: ideeën (public domain), discussie
● Aandacht voor structuren

Inzicht: verschillende domeinen
● Meetbaar, toetsbaar: statistisch controleerbaar
● Intuïtie, esoterie: afhankelijk van zindelijk denken
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