1

De kosmische code van de geschiedenis
Open Huis-lezing door Robert Doolaard
op 4 oktober 2008
samenvatting Hans van Oosterhout
In 2002 hield Robert Doolaard voor het laatst een lezing voor de NVWOA. Sindsdien is er
internationaal erg veel gebeurd dat zich in het licht van planetaire cycli nader laat
onderzoeken en vragen oproept voor de toekomst.
De oudste sporen van de mundane astrologie vinden we in Mesopotamië zo’n 3500 jaar geleden.
Men ging er in die tijd vanuit dat er sprake was van een cyclisch verloop van de geschiedenis, wat
van tijd tot tijd het risico van oorlog dan wel de kans op vrede met zich mee bracht. Dat is
weergegeven in fig. 1, ontleend aan Nicholas Campion's boek The Great Year, Astrology,
Millenarianism and History in the Western Tradition.

fig. 1
Bepalend waren de cycli van de hemellichamen die men voorstelde als een golfbeweging,
gerelateerd aan opkomst en ondergang, oorlog en vrede. Deze relatief eenvoudige voorstelling van
zaken vinden we ook in de Griekse filosofie, bij o.a. Plato (het Grote Jaar) en Aristoteles en in
Doolaard's boek Golven uit 1986, geïnspireerd door de cyclische dynamiek voorgesteld door Th.J.J.
Ram, in Psychologische Astrologie, en door de cyclische indicatie van Barbault.
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Figuur 2 toont nog eens het Mesopotamische inzicht. Het heeft betrekking op het cyclisch verband
tussen twee planeten, de synodische periode. Tussen
de conjunctie en de oppositie bevindt zich de uitgaande
fase (+) en tussen oppositie en conjunctie de ingaande
(-). De kwalificaties zijn anders geformuleerd dan 3500
jaar geleden maar nog even duidelijk.
Zijn deze golfbewegingen nu in de geschiedenis terug
te vinden?
Om dat te onderzoeken gebruikt Robert zijn eigen
versie van de cyclische indicatie van Barbault,
gebaseerd op de cyclische verbanden tussen de vijf
buitenste planeten. Pluto, Neptunus en Uranus staan
bekend als ‘collectieve planeten’. Hun cycli vind je
terug in langlopende cultuurhistorische perioden, zoals
beschreven in Golven. Saturnus en Jupiter zijn de z.g.
maatschappelijke planeten die betrekking hebben op
sociaal-politieke en economische ontwikkelingen.
Nu maken vijf planeten tien cycli (golven) met elkaar en dat is wat veel om te kunnen hanteren.
Eén golf, de cyclische indicatie van Barbault, is weer wat weinig. Doolaard's tussenoplossing gaat
als volgt:
De methode: berekening van de golven
Voor 21 maart van elk jaar berekenen we de volgende cyclische indicaties (c.i.):
- De c.i. van Neptunus = de eclipticale afstand (hoek) tussen Pluto en Neptunus.
- De c.i. van Uranus = de c.i. van Neptunus, waarbij opgeteld de afstanden van UR-PL en UR-NE.
- De c.i. van Saturnus = de c.i. van Uranus, waarbij opgeteld de afstanden van SA-PL, SA-NE en
SA-UR.
- De c.i. voor Jupiter = de c.i. van Saturnus waarbij opgeteld de afstanden van JU-PL, JU-NE, JUUR en JU-SA.
Fig. 3 laat dit zien voor het jaar 2000.
1. NE-PL
2. UR-PL
3. UR-NE
4. SA-PL
5. SA-NE
6. SA-UR
7. JU-PL
8. JU-NE
9. JU-UR
10. JU-SA

53 graden
66
13
---- +
132 gr. = de c.i. van UR
151
98
85
---- +
466 gr. = de c.i. van SA
144
90
78
7
---- +
785 gr. = de c.i. van JU
fig. 3

In een grafiek uitgezet tegen de jaren leveren deze drie
cyclische indicatoren drie golven op, hierna genoemd de
Uranusgolf, de Saturnusgolf en de Jupitergolf, omdat elke golf
een periode heeft behorend bij de planeet waar de golf naar
genoemd is. In fig.5, met daarin het verloop van de drie
golven vanaf 1900, is te zien hoe de Uranusgolf de
Saturnusgolf omhoog stuwt en hoe die op haar beurt
Jupitergolf versterkt of verzwakt.
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Toepassing: oorlogen

CYCLISCHE INDICATIES VOOR 10 EUROPESE MEGA-OORLOGEN
(tussen 1500 en 2000, elk met meer dan 1.000.000 doden)
fase van:
1618-1648
1701-1713
1756-1763
1793-1802
1803-1815
1914-1918
1915
1917-1922
1936-1939
1939-1945

Dertigjarige oorlog
Spaanse successieoorlog
Zevenjarige oorlog
Franse Revolutieoorlogen
Napoleontische oorlogen
Eerste Wereldoorlog
Turkse genocide op Armeniërs
Russische Revolutie en burgeroorlog
Spaanse burgeroorlog
Tweede Wereldoorlog

UR

SA

JU

x1000

+
+
-

+
-

-

4.000
1.250
1.360
2.030
2.870
21.500
1.000
1.000
1.200
52.000

+
-

fig.4

Nu, als praktijkvoorbeeld: oorlog. Figuur 4 toont alle Europese mega-oorlogen vanaf 1500 tot op
heden, samen verantwoordelijk voor 95% van de doden in alle Europese oorlogen uit deze periode.
De plussen en minnen geven aan of de Uranus, Saturnus en Jupiter-golven stijgend of dalend
waren. De twee noteringen onder Uranus betreffen respectievelijk de Uranus-Pluto en de UranusNeptunus cycli.
Als de aantallen plussen en minnen ongeveer even groot en willekeurig verdeeld zijn is er niets aan
de hand. Dat is hier duidelijk niet het geval, op een paar na zijn er uitsluitend minnen te zien. Deze
oorlogen gaan dus zo goed als altijd samen met gemeenschappelijke dalende golven.
Dat is ook af te lezen uit figuur 5. Waar de drie golven met onderbroken lijntjes zijn verbonden,
dalen ze tegelijk, zoals bij de Eerste en Tweede wereldoorlog. De Balkanoorlogen en de Spaanse
burgeroorlog, die uitbraken aan het begin van het gezamenlijk dalen, kunnen als voorspel worden
beschouwd tot de erop volgende wereldoorlogen. Steeds als de Jupitergolf daalt blijkt er een grote
oorlog uit te breken. Dat maakte het niet moeilijk voor 1991 en 2003 het uitbreken van oorlogen te
voorspellen. In genoemde jaren waren dat de oorlogen die de VS in het Midden Oosten voerden.
Nog een toepassing: maatschappelijke ontwikkelingen
Naast de golfbeweging staan in fig. 5 ook de aspecten aangegeven tussen Pluto, Neptunus en
Uranus, die karakteristieke momenten aangeven in het verloop van de cyclus. Naast de majeure
aspecten zijn dat de spanningsvolle mineuraspecten van 45 en 135 graden, het half- en het
anderhalf vierkant. De Wereldcrisis die eind 1929 begon, illustreert de noodzaak daarvan. Daar
ziet u een halfvierkant tussen Pluto en Neptunus, een ingaand vierkant tussen Pluto en Uranus en
vervolgens een ingaand anderhalfvierkant tussen Uranus en Neptunus. Niet alleen ging de
kapitalistische wereld bankroet, ook het nationaal socialisme kwam op. Tijdens zulke verbanden
tussen de mysterieplaneten lijkt de cultuur in een paranoïde schizofrene fase te raken.
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fig. 5
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Tweemaal zijn er conjuncties aangegeven (blauw rondje). Die staan voor het begin van een nieuwe
cultuurperiode. De Uranus-Pluto conjunctie in 1965 viel samen met ‘de jaren 60’, een antiautoritaire, maatschappijkritische, geëngageerde en ludieke periode met als gevolg een grotere
vrijheid voor het individu. De Uranus-Neptunus conjunctie van 1993 staat aan het begin van de
globalisering, het wegvallen van grenzen door o.a. communicatiesatellieten (internet) en de
neoliberale wereldhandel.
Deze twee conjuncties passen in de ontplooiing van de Pluto-Neptunus cyclus die begon in 1892 in
het teken Tweelingen. Sinds de Uranus conjuncties met Pluto (1965) n Neptunus (1993) spreken
we over de informatiemaatschappij.
Over de top: de economie

Beursontwikkelingen over langere termijn zijn te zien in fig. 6, waarin opvalt hoe de lange termijn
trend van de Dow Jones grotendeels samenvalt met de Saturnusgolf. Als die golf daalt, stagneren
de koersen langdurig, zij het met sterke fluctuaties. Stijgt de Saturnusgolf, dan gaat de trend
omhoog.
De economische voorspoed van de tweede helft van de jaren '90 viel samen met de gezamenlijke
stijging van zowel de Jupiter-, de Saturnus- als de Uranusgolf. Daarna veranderde de trend bij de
eerste opposities van een maatschappelijke met een mysterieplaneet sinds vele jaren. De oppositie
staat steeds aan de top van de golf (fig. 2), daarna kan het alleen nog maar naar beneden. In
2000 bereikte Jupiter zijn eerste oppositie sinds 11 jaar, met Pluto, waarna de extreem hoge
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beurskoersen instortten. In 2001 bereikte Saturnus zijn eerste oppositie, ook met Pluto. Daarmee
kwam een einde aan de politieke stabiliteit (9-11 en Fortuyn).
Deze grafiek leert dat men er wellicht beter aan doet de beurs voorlopig een beetje te mijden, want
de Saturnusgolf gaat pas in 2025 weer omhoog.
Grote lijnen, toekomstverwachtingen

Samenvattend kan gezegd worden dat de meest catastrofale tijden drie factoren met elkaar gemeen
hadden:

1. Een ingaand disharmonisch aspect tussen Pluto en Neptunus, of een conjunctie die door zijn
neutraliteit voor alles vatbaar is.
2. Spanningsvolle (harde) ingaande aspecten van Uranus naar deze twee.
3. Alle (3) golven daalden. (zie hier boven de Val van Rome in 410.
De meest vruchtbare tijden werden begeleid door het tegenovergestelde:
1. Een harmonisch, liefst uitgaand aspect tussen Pluto en Neptunus, bij voorkeur een langdurende
zoals in onze tijd.
2. Zachte, harmonieuze uitgaande aspecten van Uranus vanaf deze twee.
3. Alle golven stijgen. (zie de Hellenistische renaissance en het jaar 2028)
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Van beide geef ik een voorbeeld.
Figuur 4 laat u de constellatie zien van zo’n catastrofe, in het jaar 410, waarmee een einde kwam
aan 1000 jaar klassieke, Grieks-Romeinse, beschaving (als we Byzantium even buiten beschouwing
laten.) Deze gebeurtenis is historisch al even uitzonderlijk als de constellatie die maar ééns in de
4000 jaar aan de hemel staat. (Uranus loopt disharmonisch in op NE en PL tegelijk, waarbij NE
inschuift op PL en SA op beide.)
De tweede constellatie, van het jaar 114, laat het tegenovergestelde zien. Dat is tot op heden de
beste constellatie die zich heeft voorgedaan.
Deze wordt nog overtroffen door de constellatie van 2026 want die voldoet aan alle drie de positieve voorwaarden zoals hierboven beschreven, dus in contrast met de constellatie van 410 die de
ernst van de drie negatieve voorwaarden aantoont.
Tussen deze uitersten voltrekt zich de geschiedenis, tussen dood (val) en wederopstanding (renaissance), onder de mysterieuze begeleiding van ons zonnestelsel.

Op grond van deze methodiek kunnen verwachtingen worden uitgesproken voor de toekomst en
dat heeft Robert dan ook gedaan:


Hij voorzag vanaf juli 2001: machtspolitiek, geweld, onderwereld die zichtbaar wordt rond
06-09-2001. De tweede helft van 2001 zal veel zwaarder worden dan de eerste helft.
(Interview met de Amerikaanse astroloog Dusty Park, December 2000 Kleurnet tv,
Amsterdam, vastgelegd op video).
Dit correspondeert met de aanslag op de Twin Towers op 11-09-2001, het vervolg is

bekend.


De eerstvolgende grote oorlog komt in 2003. (2001 congres Soesterberg).
Dit correspondeert met de Amerikaanse inval in Irak in 2003.



Vanaf 2007 gaat de kunstmatig hooggehouden Dow Jones naar beneden, wat gepaard gaat
aan een daling in dat jaar van de Saturnusgolf. Tot 2025 is stagnatie te verwachten.
(Astrologencongres Kruydenhof, Brugge 2004; ISBA congres, A’dam 2005; congres
Soesterberg 2006, Int. Astrologiecongres Lille 2006, Workshop mundane astrologie AVN
2007.
De huidige kredietcrisis correspondeert daarmee. Er wordt een algemene inzinking van de
economie verwacht, waarvan het dieptepunt volgens Doolaard te verwachten is in 2010-11.

Vanaf 2003 is, bij een dalende Jupitergolf, het algemene onbehagen en gebrek aan vertrouwen
toegenomen. De gevolgen van de Amerikaanse buitenlandse politiek, met name de bezetting van
Irak, zijn zeer zorgwekkend. Vergelijken we de Jupiter- en Saturnusgolven van nu met die tijdens
de Amerikaanse interventie in Vietnam dan zien we grote overeenkomsten. De conclusie kan zijn
dat als de VS er niet in slagen het conflict te beëindigen vóór 2007, als de Saturnusgolf gaat dalen,
het vervolg een uitzichtloze tragedie dreigt te worden. Een nieuwe wereldoorlog is echter niet te
verwachten, die zijn tot nu toe alleen voorgekomen wanneer alle golven dalen en dat gebeurt niet
vóór 2077.
De nabije toekomst
Doolaard sprak ook over de Saturnus-Uranus oppositie waar Pluto haaks tussen komt te staan. Die
constellatie begint op te treden met de nieuwe Maan van 18 september 2009 en loopt af vanaf de
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nieuwe Maan van 1 juli 2011. Dat is een uitzonderlijk lange periode, waarin veel dramatische
constellaties voorkomen, waaronder die van 10-08-2010 in fig. 7.
De vraag is: hoe dramatisch?
Saturnus-Pluto:
Het ingaand vierkant van Saturnus op Pluto is, getuige de geschiedenis, zwaar, zoniet berucht:
Pluto cnj. Saturnus

1914

begin eerste wereldoorlog.

Pluto opp. Saturnus

1930-32

wereldcrisis

Pluto ingaand vkt Saturnus

1939-40

begin tweede wereldoorlog

Pluto cnj. Saturnus

1947

begin koude oorlog

Pluto opp. Saturnus

1965

Vietnam oorlog

Pluto ingaand vkt Saturnus

1973-75

oliecrisis

Pluto cnj. Saturnus

1982

werkeloosheid, economische- en milieucrisis

Pluto opp. Saturnus

2001

aanval Twintowers

In deze lijst ontbreken de uitgaande
vierkanten van Pluto en Saturnus.
Volgens de golventheorie bevinden
uitgaande aspecten, ook de harde,
zich in de creatieve fase waarbij grote
drama’s uitblijven, tenzij er veel
uitgaande harde aspecten gelijktijdig
optreden.
De Pluto-Saturnus conjunctie, aan het
begin van de jaren 80, valt samen
met de opkomst van het neoliberalisme (Reaganism) gekenmerkt
door een ongebreidelde vrije markt, nog slechts gehoorzamend aan de wetten van de jungle. Bij de
Pluto-Saturnus oppositie stort het symbool van die vrije markt, het World Trade Centre in.
Het ingaand vierkant nu nog slechts ingeleid door het dalen van de Saturnusgolf zou dan de totale
ineenstorting van het neokapitalisme kunnen laten zien, dus vanaf 2007.
Pluto gaat, nemen we aan, over de macht van het geld en Saturnus over instituties. Dan hebben
we het over b.v. banken en over staatsfinanciën en over de teloorgang (ingaand) van alle normen
en waarden dienaangaande met als uitkomst chaotische toestanden en grote onzekerheid voor de
burger. Denk aan pensioenen en andere verzekeringen.
Uranus-Pluto: Change!
Dat alles valt samen met het uitgaand vierkant van Uranus met Pluto. Eerst weer wat geschiedenis:
De conjunctie rond 1850 viel samen met de revolutie van 1848. Die ging om meer vrijheid en
sociale rechtvaardigheid. De volgende conjunctie, rond 1965 bracht “de jaren 60”. Ook nu vrijheid
(van het individu), inspraak, medezeggenschap en de opkomst van de mondige burger. De
uitvinding van de microprocessor leidde tot automatisering en uiteindelijk tot de digitalisering op
grote schaal.
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Het vorige uitgaand vierkant vond plaats rond 1877 en daar vinden we een dynamische tijd, vol
sociale mobiliteit, uitvindingen, industriële- en sociale revoluties, nieuwe rijken en de opkomst van
de moderne vakbeweging.
Het komende uitgaand vierkant intensiveert al deze sociale en technologische ontwikkelingen, en
tal van innovaties overstromen de vrije markt en bevorderen handel en verkeer. De roep om
vrijheid en onafhankelijkheid, het verlangen naar een rechtvaardige samenleving ondersteund door
het comfort van een schone milieuvriendelijke technologie gaat een welhaast revolutionaire fase in.
Alweer, uitgaande aspecten zijn opbouwend en creatief, een uitgaand spanningsvol aspect zet daar
veel vaart achter. Deze twee planeten gaan o.a. over de transmutatie, het opwekken van energie.
Een geheel nieuwe energiebron wellicht........?

***
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Publicaties (o.a.):
“Golven, Planetaire invloeden op de beschaving, 600 v.C –
2000 A.D.” Ankh-Hermes, Deventer 1986.
“The Pluto-Neptune cycles, the Power of Imagination”
Astrological Journal. Vol. 33 No. 5 en 6, 1989 en Vol. 34
No. 1 en 2, 1990.
“Golven en Oorlogen, 1700 – 1992” Symbolon Vol. 3, nr. 4,
Hamaker, Amstelveen 1993.
“Universal History” Een overzicht van 3000 jaar met de PL,
NE, UR, en JU golven en aspecten, 620 BC tot 2400 AD,
Amsterdam, 2001.
“Waves of Wars, 1500 – 2000” extended edition.
Foundation for the Study of Cycles, USA, 2006.
In voorbereiding: “De kosmische code van de geschiedenis”

