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  Over André Barbault, pandemieën en
oorlogen

inleiding

In het voorjaar van 2020 publiceerde de Astrological Journal een interessant artikel van André

Barbault dat hij schreef in 2011. Daarin stelde hij dat de periode 2020-2022 wel eens gepaard

zou kunnen gaan met een uitbraak van een pandemie. En zo is helaas gebeurd!

Het artikel in de A.J. is getiteld  An overview of pandemics en wordt door Victor Oliver 

ingeleid als volgt:

“The current coronavirus pandemic was forecast by the French master of 
mundane astrology in a 2011 essay – and we are honoured to republish it in 
translation.
Barbault identified cyclic conjunctions or concentrations of 'slow planets' at 
certain points in history with epidemics, wars  and natural catastrophes. This 
work stands as a remarkable testament to the value of astrology."

Deze originele benadering van André was voor mij een uitnodiging om die te gaan 

onderzoeken, want ik was verrast en ook verbaasd.

Omdat natural catastrophes een lastig te definiëren begrip is, beperk ik me tot de categorieën

oorlogen en pandemieën. Die veroorzaken bij elkaar de grootste rampen.

Twee verschillende benaderingen:

Ik onderscheid twee benaderingen die hier aan de orde zijn:

1: De cyclische indicatie van Gouchon/Barbault, (door mij genaamd de Jupitergolf, aangevuld 

met de SA- en UR-golf), daarin telt Pluto volledig mee.

2: De fluctuaties van het CM-CS (Centre of Mass - Centre of Sun) tengevolge van de              

aantrekkingskracht van de planeten JU, SA, UR en NE. Pluto speelt daarin geen rol wegens 

gebrek aan gewicht.

Mijn goede leermeester lijkt dit onderscheid niet te maken want hij beperkt zich tot de cyclic 

conjunctions or concentrations of 'slow planets' at certain points in history en onder die 

definitie kunnen beide benaderingen vallen.

Voor de relatie met pandemieën wordt door Barbault de volgende data genoemd:
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1347-48   Black Death 75- tot 200.000.000  

1485       English Sweats 10.000

1665       the Great Plague of London 100.000

1720-21    the Great Plague of Europe (Marseille) 100.000

1982       Aids 30.000.000

1918-19    Spanish flu Worldwide 75.000.000

2020       Corona

De voorbeelden hierboven  geven allen blijk van de aanwezigheid van een bijna samenstand 

(concentrations) van respectievelijk JU, SA, UR en NE (benadering 2). Daaruit leidde 

Barbault af dat de concentratie van de grote buitenplaneten in 2020-22 wel eens gepaard zou

kunnen gaan met de uitbraak van een pandemie.

Maar de bovenstaande voorbeelden die Barbault daarvan geeft, zijn een selectie waardoor 

we er niet achter komen of hier sprake is van een regel, van uitzonderingen, of iets daar 

tussen in...

Daarom presenteer ik een lijst van alle pandemieën met een dodental van minstens 100.000, 

om te zien hoe die aan het begin van de uitbraak zich verhouden tot de JU-, de SA- en de 

UR-golf (benadering 1, dus inclusief Pluto). En ik ga in op het door Barbault voorgestelde 

belang van de concentratie van de vier gewichtige buitenplaneten die het massacentrum van 

het zonnestelsel rond het centrum van de zon laat dansen (benadering 2).

Maar eerst vergelijken we de uitkomsten van beide benaderingen met de resultaten uit mijn 

onderzoek Golven en oorlogen 1500-2000. 

Barbault schrijft in zijn artikel: ..Cosmic imbalance arises when powerful planets gather in 

clusters (or conjunctions or stellium) around the Sun. The consequent planetary perturbations

naturally have an effect on solar activity. The Sun is more active when it is de-centered in the 

planetary assembly. Even if the link between the two still remains to be clarified... it is 

surprising to learn that there are more pandemics when the (slow) planets are near to each 

other, forming planetary conjuctions.

This acords with the Cyclic Index which shows that at periods of increased conjunctions 

between pairings of Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus and Pluto, there is greater global 

turbulence, expressed as war or pandemic or some other crisis. These concentrations show 

as 'low points' in the Cyclic Index graph.

Ook hier worden de twee benaderingen in één adem genoemd en de vraag is of dat terecht 

is. Maakt het inderdaad weinig uit of deze z.g. dwergplaneet al dan niet mee doet? Kortom, 

wat is eigenlijk het verschil? Maar dan moet ik eerst iets uitleggen.
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Golven

Algemeen is bekend dat Henri Joseph Gouchon (1898-1978) de bedenker is van de  l'indice 

Cyclique des planètes lentes, de Cyclische Indicatie. Barbault heeft dat idee toegepast 

waardoor het bekendheid heeft gekregen.

Wat buiten ons kleine landje geheel onbekend is gebleven, is dat in de jaren '30 van de vorige

eeuw er twee publicatues verschenen, één van A.E. Thierens (1857-1941) en de tweede van 

Th.J.J. Ram (1884-1961}. Daarin werd voorgesteld onderscheid te maken tussen de 

wassende  (0° tot 180°) en de afnemende (180° tot 0°) fase van een cyclus. Beide astrologen 

waren theosofisch georienteerd. Theo Ram heeft deze indeling, dit onderscheid, het verst 

uitgewerkt maar wel binnen een psycho-sociale contekst. Zo beschouwde hij bijvoorbeeld het 

uitgaand vierkant als een strijd-aspect en het ingaand vierkant als een smart-aspect.

Wat ik daar ook van vond, het wekte in ieder geval mijn belangstelling. Met het vorderen van 

mijn studie naar de verbanden tussen geschiedenis en planetaire cycli van de 5 buitenste 

planeten, raakte ik zo overtuigd van de dramatische verschillen tussen die twee cyclische 

fasen, dat ik mijn boek de titel meegaf: Golven, (Waves).

nog meer golven

In de zomer van 1986 lag mijn manuscript met deze titel ter beoordeling bij de reader van de 

uitgeverij Ankh Hermes. Ik bevond me in het mooie dorpje Fillols, aan de voet van de Canigou

in de Franse Pyreneeen alwaar een foir werd gehouden. Daar vond ik een boek van Barbault 

uit 1973 met daarin een grafiekje van een Cyclic Index die liep van 1900 tot 1960. De titel 

was: Le Pronostic Expérimental en Astrologie.

Mijn boek bevatte een grafische ephemeride

van de 5 buitenste planeten die liep van

600BC tot 2000AD. Maar 2600 jaar vond ik te

lang voor de JU-golf c.q. de cyclische indicatie

en ik realiseerde me dat de SA-golf net zo

indrukwekkend zou moeten zijn als de C.I. van

Jupiter, dus die monteerde ik alsnog in de

grafieken van die ephemeride. Later, tijdens

mijn oorlogenonderzoek, leek het me

vanzelfsprekend ook de UR-golf er aan toe te

voegen.

Ik was Gouchon heel dankbaar voor zijn

briljante grafische vondst.

     referentiekader

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Barbault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Barbault
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Hoe berekenen we een golf? En hoe duiden we de golffasen:

We nemen 21 maart als voorbeeld en be-

ginnen met de cyclische indicatie (c.i.)van

Uranus. Daartoe berekenen we eerst de

afstand (hoek) tussen Pluto en Neptunus,

deze bedroeg 53 graden.

Daarbij tellen we de afstanden van Uranus-

Pluto en Uranus-Neptunus, respectievelijk 

66 en 13 graden, en verkrijgen een totaal 

van 132 graden.

Voor de cyclische indicatie van Saturnus

nemen we dit getal als uitgangspunt en

tellen daarbij op de hoekafstanden van

Saturnus-Pluto, Saturnus-Neptunus en

Saturnus-Uranus. Voor Jupiter doen we

daarna hetzelfde. Dat komt er dan als 

volgt uit te zien:

   1.  Neptunus-Pluto   53 graden (Neptunusgolf)
   2.  Uranus-Pluto   66 
   3.  Uranus Neptunus   13 
    --- + 

132 = de c.i. van UR (Uranusgolf) 
   4.  Saturnus Pluto 151 
   5.  Saturnus-Neptunus   98 
   6.  Saturnus Uranus   85

  --- +
 466 = de c.i. van SA (Saturnusgolf)  
   7.  Jupiter-Pluto 144
   8.  Jupiter-Neptunus   91
   9.  Jupiter-Uranus   78 
 10.  Jupiter-Saturnus     7 

  --- + 
786 = de c.i. van JU (Jupitergolf) 

Deze berekening maken we voor alle jaren en zetten de punten uit in een grafiek. Verbinden 

we deze punten dan ontstaat er een golflijn.

Omdat de term “cyclische indicatie van Uranus” een mondvol is, gebruik ik liever de 

benamingen Uranusgolf, Saturnusgolf en Jupitergolf.
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revolutie

Kort na de publicatie van Golven in 1986 correspondeerde ik met André om hem te danken 

voor de inspiratie die ik had opgedaan uit zijn publicatie uit 1963 getiteld: Wat wacht ons nog 

in de komende jaren? Dat artikel ging o.a. over de Uranus-Pluto conjunctie van 1965. Die zou

wel eens gepaard kunnen gaan met een emancipatoire revolutie, zo begreep ik uit zijn 

woorden.

Dat was voor mij de aanleiding om de voortgang van vooral de langzame planeten te gaan 

volgen. Toen kwam '65/'66, we bevonden ons in het Magisch Centrum Amsterdam alwaar een

(kleine) stadsrevolutie plaats vond. En niet alleen daar. “The doors of perception” stonden 

wijd open tijdens de psychedelische revolutie en vrouwen emancipeerden onder de leus 

“baas in eigen buik”. Natuurlijk heeft de in 1963 gedane voorspelling van Barbault grote 

indruk op me gemaakt.

op bezoek

In 2005 ging ik met de Franse vertaling van Golven en oorlogen 1500-2000 op bezoek bij 

André in Parijs. Het was een bijzonder hartelijke ontmoeting. “Nu hebben we een bewijs voor 

de Cyclische Indicatie”, oordeelde hij. Hij ging het publiceren in zijn tijdschrift L'astrologue.

Ook sprak hij de vrees uit dat het nog wel 400 jaar kon duren voordat ons vak enige 

erkenning zou krijgen. Hij en zijn vrouw Jaqueline hoopten dat ik gauw nog eens terug zou 

komen.

Dat is er, zeer tot mijn spijt, niet van gekomen omdat mijn jongste zoon een ernstige vorm van

autisme begon te ontwikkelen die mij noodzaakte 24/7 voor hem te gaan zorgen.
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Oorlog en vrede

Hoe erger de oorlogen, hoe vaker deze uitbreken tijdens de dalende fase van de 

cyclische indicaties (catastrofe-effect). Zo luidt de voornaamste conclusie uit mijn 

oorlogen-onderzoek.

Of omgekeerd: hoe meer golven er tegelijkertijd dalen, des te vernietigender de oorlogen die 

dan uitbreken. Het bewijs daarvoor vindt u op de grafiek hiernaast (pagina 6). Daarop staan 

met zwarte stip de 22 megaoorlogen genoteerd waarvan er 20 uitbreken tijdens de dalende 

JU-golf (de C.I.).

U ziet ook 3 perioden waarin alle golven tegelijkertijd dalen. Die staan aangegeven met rode 

gebroken lijntjes. De perioden dekken geheel de drie gevaarlijkste rampen uit de moderne 

geschiedenis.

De eerste daarvan begint bij de aanvang van het Schrikbewind, na de Franse Revolutie, en 

eindigt met de Slag bij Waterloo.  

De tweede begint bij de Balkanoorlogen van 1911/12 waarop de Eerste wereldoorlog 

uitbreekt die eindigt als de JU-golf gaat stijgen.

En de derde begint met de Spaanse burgeroorlog die als voorspel wordt gezien van de 

Tweede wereldoorlog waarvan we eveneens bevrijd worden als de JU-golf omhoog gaat.

Barbault schrijft: ...there is greater global turbulence, expressed as war or pandemic or some 

other crisis when these concentrations (of JU, SA, UR and NE) show as 'low points' in the 

Cyclic Index graph.   

Maar ik kan nauwelijks een oorlog vinden die uitbreekt op of dichtbij de laagste stand van de 

JU-golf. Tegen die tijd heeft men er juist schoon genoeg van, is de vijand verslagen en wordt 

de vrede getekend.

U ziet dat we in de gevarenzone terecht komen direct na het toppunt van de JU-golf (de C.I.), 

om daar weer uit te geraken, in deze drie collectief paranoïde perioden, op of dichtbij het 

bereiken van het laagste punt.

Daar staat tegenover dat ook perioden met relatief weinig oorlogszuchtige activiteiten 

duidelijk gemarkeerd worden. Dan verkeren de drie golven gezamenlijk in de rijzende fase.

Die staan in de grafiek aangegeven met blauwe horizontale lijntjes. Het zijn er ook drie.

Tijdens de eerste ontstaat de rococo, een enigszins luchthartige, natuurlijke, elegante  stijl.

De tweede valt samen met de Belle époque, en de derde met de New economy boom.

Onderaan de volgende pagina staan de aantallen slachtoffers die vielen in oorlogen die 

begonnen tijdens de uitgaande golven naast de aantallen  die vielen tijdens de ingaande.

De verhoudingen worden nogal gedomineerd door de twee wereldoorlogen die in feite een 

conglomeraat vormen van verschillende oorlogen die om verschillende redenen plaats 

vonden in dezelfde periode. De waanzinnige aantallen slachtoffers komt door de gevolgen 

van de industriele revolutie die bewapende manschappen verving door  bemande wapens.
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        Cyclic Indications for 22 Megawars

     (between 1700 and 2000, each more than 1,000,000 deaths,
82 % of total death toll)

        
  JU-0-SA:    UR    SA    JU golf

 1   1701-1713   War of the Spanish Succession 1,250,000     1701   -   +      -     - 
 2   1756-1763   7-Year War 1,360,000   +  -      -     -        
 3   1793-1802   French Civil and Revolutionary Wars 2,030,000   -   -      -     -   
 4   1803-1815   Napoleonic Wars 2,870,000     1802   -   -      -     -        
 5   1851-1864   Taiping rebellion        10,000,000   +  +      -     -      
 6   1865-1870   La Plata War (Para vs Braz Argent) 1,100,000   +  +      +     -        
 7   1914-1918   World War I        21,500,000   -   -      -     -      
 8   1915    Turkish massacres on Armenians 1,000,000   -   -      -     -        
 9   1917-1922   Revolution and Civil war in Russia 1,000,000   -   -      +     -        
10  1927-1935   Civil war in China 1,250,000   -   -      +     -        
11  1936-1939   Spanish Civil War 1,200,000   -   -      -       -
12. 1937-1941   Sino-Japanese War 1,800,000   -   -      -     -        
13  1939-1945   World War II        52,000,000     1940   -   -      -     -      
14  1950-1951   Chinese Govt executes landlords 1,000,000   -   -       +     -        
15  1950-1953   Korean War 3,000,000   -   -       +     -       
16  1965-1974   American-Vietnamese War 2,060,000   -   -      -     -        
17  1967-1970   Civil war in Nigeria (Biafra) 2,000,000    +  -      -     -         
18  1971    War Pakistan vs Bangladesh 1,000,000   +  -      -     +       
19  1975-1978   Civil war Cambodja (Pol Pot)  1,000,000    +  -      -     - 
20  1978-1989   USSR interv in civil war Afghanistan 1,300,000               +  -      -     -        
21  1981-1990   Civil war Mozambique (famine) 1,050,000     1981   +  -      -     -       
22  1998-2000   Civil War in Congo 2,000,000   +  +      +     +       

+ 3         +6     +2
-12        -16    -20

Onder UR staan 2 notaties. De eerste rij  betreft de cyclische fase van UR met PL en de
tweede rij gaat over de cyclische fase van UR met NE.

               

 

Cyclic Indications for 22 Megawars

(between 1700 and 2000, each 1,000,000 or more deaths,
82 % of total death toll)

no. of deaths
waves:         inc.:   outg.:  half: x 1000:    inc.:     outg.:     ratio:

   -   +          112,770    -              +                  
Jupiter    20   2 109,770         3,000     36 : 1
Saturn    16   6 103,420         9,350     11 : 1
Uranus    12   3    7    90,710       13,100       7 : 1
Predominant  19   2    1 108,670         3,100     32 : 1
Jup.+Sat. 15   1    6 102,420         2,000     50 : 1
Ju+Sa+Ur.   8   1   84,460         2,000     42 : 1
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pandemieën

Op Wikipedia staat een redelijk serieus opgestelde lijst van epidemieën en pandemieën. 

Daarop staan 280 kleine en grote uitbraken genoteerd over de periode 500 BC tot nu. 

Omdat pandemieën en oorlogen vergelijkbare categorieen zijn, wil ik pandemieën testen op 

golfgevoeligheid, op de zelfde wijze als ik gedaan heb met oorlogen. Kleine uitbraken met 

minder dan 100.000 slachtoffers tellen ook in dit onderzoek niet mee. In mijn 

oorlogenonderzoek bleek die groep weinig golfgevoelig en dat verwacht ik ook van de groep 

pandemieën. Ook de noteringen met aantallen onbekend laat ik vanzelfsprekend buiten 

beschouwing. Dan houd ik een lijst over van 42 pandemieën die u op de volgende pagina 

ziet.

Helemaal links in de lijst staan een aantal Romeinse cijfers, om de 500 jaar. Daar vinden de 

conjuncties plaats van Pluto met Neptunus die de geschiedenis verdelen in tijdperken. 

Nummer I valt samen met de triple conjunctie van PL-0-NE-0-UR, aan het begin van de 

Griekse oudheid. Daarna telt het verder met elke opeenvolgende PL-0-NE. 

Bij de vijfde daarvan rijzen de besmettingen de pan uit. Dat komt hoogst waarschijnlijk door 

de toegenomen reislust na de ontdekkingsreizen van de 15de eeuw. Vooral de inheemse 

bevolking van Midden en Zuid Amerika hadden verschrikkelijk te lijden onder de besmettingen

die ze opliepen door het contact met West-Europese kolonisten. Demografen zijn het 

onderling nog niet met elkaar eens over de aantallen of percentages slachtoffers onder de 

eveneens onbekende aantallen inheemsen. De ergste schattingen gaan over 90% verlies. 

Dat vind ik op de lijst niet helemaal terug. 

Wat buitengewoon opvalt aan deze lijst is de blijkbaar totale afwezigheid van elke relatie 

tussen pandemieën en de UR-golf, in tegenstelling tot de relatie met de JU- en SA-golf. Wat 

kan daarvan de oorzaak zijn? Het grote verschil tussen oorlogvoering en plagen is de 

menselijke factor. Het is een gebrek aan menselijkheid die oorlogen doet ontstaan. Dit in 

tegenstelling met virussen en bacteriën die komen als een dief in de nacht.

In Neptuniaanse verkenningen II die over Uraniërs gaat, hoop ik duidelijk gemaakt te hebben 

dat die planeet alles te maken heeft met het menselijk bewustzijn, alertheid, inventiviteit. 

Oorlog is een bewuste aberratie. Virussen kan je daar niet van beschuldigen. 

Blijven over de Jupiter- en Saturnusgolf.

Evenals in mijn oorlogenonderzoek blijken plagen twee maal vaker te beginnen tijdens de 

dalende dan tijdens de stijgende golffase, dat geldt zowel voor de Jupiter- als voor de 

Saturnusgolf.

Dan is de vraag: neemt de golfgevoeligheid toe met het stijgen van de aantallen slachtoffers, 

net als bij oorlogen het geval is? Daarvoor gaan we naar paina 11 en 12.
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     Cyclic indications for 42 Pandemics

     (each more than 100,000 death)

       JU-0-SA:   UR      SA  JU golf

I  429-426 BC  Plague of Athens    100,000     +  -    -     +

II 165-180 AD Antonine Plague 5,000,000  -   +    -     -
   250-266 Plague of Cyprian 1,000,000  +  -        -     -

III 541-42 Plague of Justinian        15-100,000,000  -   -    -     -
    735-37 Japan Smallpox 2,000,000  +  -        -     +

IV 1346-1353 Black Death    75-200,000,000 1345  +  +     -     -

V 1519-20 Mexico Smallpox 5,000,000  +  +    -     -
   1545-48 Cocoliztli Epidemic Mexico         5-15,000,000 1544  -   +    -     -
   1576-80 Cocoliztli Epidemic Mexico 2,000,000  -   -    -     -
   1596-1602 Spain plague epidemic    600,000  +  -         +    -
   1609 Egypt Bubonic plague 1,000,000  +  -        -     -
   1629-31 Italian plague 1,000,000  +  -    +    +
   1633 China Bubonic plague    200,000  +  +    +    -
   1647-52 Great Plague of Seville    500,000  +  -    +    +
   1656 Italy, Naples Bubonic plague 1,250,000  -   +        -     -  
   1665-66 Great Plague of London    100,000 1663  -   +        -     -
   1710-12 Great Northern War plague    164,000  +  +    -     +
   1720-22 Great Plague of Marseille    100,000 1722  +  +    +    +
   1772-73    Persian Plague      2,000,000  +  -         -     -
   1812 Russia Typhus epidemic    300,000   -   -    -     -
   1812-19 Ottoman plague epidemic    300,000   -   -    -     -
   1817-24 First Cholera pandemic    100,000  -   -    -     -
   1826-37 Second cholera pandemic    100,000  -   +    +    -
   1829-33 Pacific Northwest malaria epidemic    150,000  -   +     -     -
   1846-60 Third cholera pandemic Russia 1,000,000  -   +    -     +   
   1855-1860 The Third Plague China India           12,000,000  +  +    +    -
   1863-75 Fourth cholera pandemic Middle East    600,000 1862  +  +    +    +
   1870-75 Europe Smallpox    500,000  +  +    -     +
   1881-96 Cholera Asia Africa Europe South America    298,600 1881  +  +    -     -
   1889-90    Influenza Worldwide, Russian Flue 1,000,000  +  +    +    +  
   1896-1906 African trypanosomlasis Congo Basin    500,000  +  +    +    +
   1899-1923 Sixth cholera pandemic Europe Asia Africa    800,000 1901  +  +    -     -

VI 1900-1920 Uganda  trypanosomlasis    250,000 1901  +  +    -     -
   1915-26 Encephalitis lethargic Worldwide 1,500,000  -   -    -     - 
   1918 Spanish flu Worldwide           17 tot 100,000,000 1921  -   -    +    -
   1918-22 Typhus Russia 2,500,000 1921  -   -    +    -
   1957-58    Asian flu Worldwide          1-4,000,000 1961  -   -    +    +
   1968-70 Hong Kong flu          1-4,000,000  +  -        -     -
   1977 Russian flu    700,000  +  -    -     -
   1981 HIV/AIDS pandemic           35,000,000 1981     +  -       -     -
   2009 Swine flu pandemic    300,000  +  +    -     +
   2019 COVID-19 3,000,000 2021  +  +    -     -

  13      +15      +13  +13
  -9       -29  - 29  (1:2)
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Cyclic Indications for 22 Megapandemics

    (each more than 1,000,000 death)

chronology:         JU-0-SA:     UR     SA   JU golf 

   165-180 Antonine Plague 5,000,000     -   +       -       -
   250-266 Plague of Cyprian 1,000,000     +  -       -       -
   541-42 Plague of Justinian       15-100,000,000     -   -       -       -
   735-37 Japan Smallpox 2,000,000     +  -        -       +
 1346-1353 Black Death   75-200,000,000 1345     +  +       -       -
 1519-20 Mexico Smallpox 5,000,000     +  +       -       -
 1545-48 Cocoliztli Epidemic Mexico        5-15,000,000 1544     -   +       -       -
 1576-80 Cocoliztli Epidemic Mexico 2,000,000     -   -       -       -
 1609 Egypt Bubonic plague 1,000,000     +  -        -       -
 1629-31 Italy Bubonic plague 1,000,000     +  -       +      +
 1656 Italy, Naples Bubonic plague 1,250,000     -   +       -       -  
 1772-73    Persian plague      2,000,000     +  -       -       -
 1846-60 Third cholera pandemic Russia 1,000,000     -   +       -       +   
 1855-1960 The Third Plague China India          12,000,000     +  +       +      -
 1889-90    Influenza Worldwide, Russian Flue 1,000,000     +  +       +      +  
 1915-26 Encephalitis lethargic Worldwide 1,500,000     -   -       -       -
 1918 Spanish flu Worldwide          17 tot 100,000,000 1921     -   -       +      -
 1918-22 Typhus Russia 2,500,000 1921     -   -       +      -
 1957-58    Asian flu Worldwide         2-4,000,000 1961     -   -       +      +
 1968-70 Hong Kong flu         2-4,000,000     +  -        -       -
 1981 HIV/AIDS pandemic          35,000,000 1981     +  -       -       -
 2019 COVID-19            3,000,000 2021     +  +       -       -
                   +5         +6     +5

     -6         -16    -17  1:3

We kunnen nu de bovenstaande chronologische lijst met megapandemieën vergelijken met 
de lijst Cyclische indicaties voor 22 megaoorlogen op pagina 8.
Dat beide lijsten 22 noteringen bevatten is louter toeval.
En inderdaad, evenals voor megaoorlogen geldt voor megapandemieën de constatering: hoe 
meer dodelijke slachtoffers, hoe sterker het planetair cyclisch verband. 
Maar ook hier doet de Uranusgolf niet mee.

In plaats van twee maal meer kans op een pandemie als de JU- en SA-golven dalen dan als 
die rijzen, stijgt bij toename van het dodental die kans naar drie maal.

Bijzonder is ook de overeenkomstige verhouding van die kans op een ramp, zowel voor 
megaoorlogen als voor megapandemieën, waar het de Saturnusgolf betreft. Beide tellen +6 
en -16. Dus 6 rampen vallen samen met de rijzende SA-golf en 16 met de dalende.

Ook is het opvallend dat tussen het jaar 165 en 1609, dus gedurende bijna 14 eeuwen, zowel
de SA- als de JU-golf, op één na, allemaal dalen.

En tot slot: 14 maal vallen pandemieuitbraken samen met het gezamenlijk dalen van zowel de
SA- als de JU-golf, tegenover maar drie maal als ze samen rijzen.

Op de UR-golf na is er veel overeenkomst qua golfgevoeligheid tussen oorlogen en plagen.
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 Cyclic Indications for 22 Megapandemics

    (each more than 1,000,000 death)

rank by death toll:         JU-0-SA:     UR     SA   JU golf 
      

 1346-1353 Black Death   75-200,000,000 1345     +  +       -       -
 1918 Spanish flu Worldwide          17 tot 100,000,000 1921     -   -       +      -
   541-42 Plague of Justinian       15-100,000,000     -   -       -       -
 1981 HIV/AIDS pandemic          35,000,000 1981     +  -       -       -
 1855-1960 The Third Plague China India          12,000,000     +  +       +      -
 1545-48 Cocoliztli Epidemic Mexico        5-15,000,000 1544     -   +       -       -
   165-180 Antonine Plague 5,000,000     -   +       -       -
 1519-20 Mexico Smallpox 5,000,000     +  +       -       -
 2019 COVID-19 3,000,000 2021     +  +       -       -
 1918-22 Typhus Russia 2,500,000 1921     -   -       +      -
 1957-58    Asian flu Worldwide         2-4,000,000 1961     -   -       +      +
 1968-70 Hong Kong flu         2-4,000,000     +  -        -       -
 1576-80 Cocoliztli Epidemic Mexico 2,000,000     -   -       -       -
   735-37 Japan Smallpox 2,000,000     +  -        -       +
 1772-73    Persian plague      2,000,000     +  -       -       -
 1915-26 Encephalitis lethargic Worldwide 1,500,000     -   -       -       -
 1656 Italy, Naples Bubonic plague 1,250,000     -   +       -       -  
   250-266 Plague of Cyprian 1,000,000     +  -       -       -
 1609 Egypt Bubonic plague 1,000,000     +  -        -       -
 1629-31 Italy Bubonic plague 1,000,000     +  -       +      +
 1846-60 Third cholera pandemic Russia 1,000,000     -   +       -       +   
 1889-90    Influenza Worldwide, Russian Flue 1,000,000     +  +       +      +  

Deze qua aantallen aflopende lijst vertelt hetzelfde verhaal.

De eerste 10 ergste plagen vallen samen met de dalende JU-golf.

Daarnaast valt op dat die 10 ook vaak (7x) samenvallen met een JU-0-SA conjunctie.

Daarover meer op de volgende pagina's.
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Dansen rond het massacentrum

Ik citeer de astronoom Prof. Dr. Willem de Graaff (1923-2004) die jaren lang bestuurslid was 

van onze vereniging de NVWOA (Dutch Association for Reasearch of Astrology). : 

“Het natuurkundig gezien werkelijke middelpunt van het zonnestelsel is haar zwaartepunt of 

massacentrum. Het is dit massacentrum dat binnen het zonnestelsel als in rust verkerend 

mag worden beschouwd: alle tot dit stelsel behorende objecten, inclusief de zon zelf, 

bewegen t.o.v. dit centrum.”

In deze grafiek ziet u de bijdrage van de vier 

reuzenplaneten aan de positie van dit centrum 

t.o.v. de zon, uitgedrukt in stralen van de 

zonneschijf. 

De bijdrage van de overige planeten aan de 

verplaatsing van het massacentrum is slechts 1 

promille. 

Barbault veronderstelt dat als het massacentrum zich ver buiten de zonneschijf bevindt er 

sprake is van een 'onbalans', hetgeen hij in verband brengt met het uitbreken van 

pandemieën en oorlogen. Want daarop baseerde hij zijn voorspelling  dat de periode 2020-

2022 wel eens gepaard zou kunnen gaan met de komst van een pandemie, hetgeen juist 

bleek. Maar is zijn methode altijd betrouwbaar?

Als nagenoeg alle golven dalen dan lijkt “het einde der tijden” aangebroken. De vraag is: gaat 

in het verleden deze onbalans ook zo vaak gepaard met onbeschrijfelijke ellende?

dodendans

In mijn boek Golven staat een grafische ephemeride van de vijf buitenste planeten, over een 

periode van 2600 jaar. Daarop is gemakkelijk te overzien wanneer de vier reuzenplaneten 

dicht bij elkaar staan. De nauwste samenstand van de reuzenplaneten vond plaats rond 1 

oktober 1306. Dan staan die vier planeten binnen 7 graden met elkaar conjunct, in het 1ste 

decanaat van Scorpio. Twee jaar later gevolgd door de UR-0-NE conjunctie, eveneens in 

Scorpio. Tegelijkertijd zijn alle golven dalend. Zo een concentratie in Scorpio lijkt me 

uitzonderlijk. Het waren donkere tijden, waarin de “Hoge Middeleeuwen” ten onder ging. Maar

pas twee JU-SA cycli, 40 jaar later, vindt de grootste massasterfte plaats uit de geschiedenis. 

Hoe lenig van geest moet je zijn als astroloog om die ogenschijnlijk asynchrone coïncidentie 

te kunnen ontraadselen?



14

choreografie

Op pagina 10 kunt u zien dat vanaf 1863 tot en met 2021 er 9 maal een JU-SA conjunctie 

plaats vindt. Zeven daarvan gaan gepaard met 1 of meer pandemieën. Nergens anders in de 

geschiedenis vinden we zo'n grote concentratie aan uitbraken, binnen een periode van 160 

jaar, die samen gaan met de JU-SA conjunctie, (meestal dicht in de buurt waar het 

massacentrum van het zonnestelsel het verst is verwijderd van de zon). Daarom heb ik de 

grafiek (vanaf 1900) op de volgende pagina aangevuld met de posities van die uitbraken 

(rode stip), samen met verticale rode lijntjes waarvan het vettere midden aangeeft waar het 

massacentrum het verst van de zonneschijf is verwijderd. Het dunnere deel geeft de periode 

aan waarin het massacentrum zich buiten de zonneschijf bevindt. Dat heb ik gedaan aan de 

hand van de onderstaande choreografieken.

1899 – 2021:        JU-0-SA:   UR SA   JU golf 

1899-1923 Sixth cholera pandemic Europe Asia Africa    800,000 1901  +  +    -     -
1900-1920 Uganda  trypanosomlasis    250,000 1901  +  +    -     -
1915-26 Encephalitis lethargic Worldwide 1,500,000  -   -    -     - 
1918 Spanish flu Worldwide           17 tot 100,000,000 1921  -   -    +    -
1918-22 Typhus Russia 2,500,000 1921  -   -    +    -
1957-58    Asian flu Worldwide          1-4,000,000 1961  -   -    +    +
1968-70 Hong Kong flu          1-4,000,000  +  -        -     -
1977 Russian flu    700,000  +  -    -     -
1981 HIV/AIDS pandemic           35,000,000 1981     +  -       -     -
2009 Swine flu pandemic    300,000  +  +    -     +
2019 COVID-19 3,000,000 2021  +  +    -     –
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raadsel 

Dit lijstje met 11 pandemieën die uitbraken in de periode van de laatste120 jaar, laat zien dat 

niet alleen de JU-SA conjuncties prominent aanwezig zijn bij de uitbraken van pandemieën 

maar ook de min-fase noteringen van de JU- en SA-golven. 

Wat die conjuncties betreft, de perioden van maximale afstand tussen CM en CS, door 

Barbault aangeduid met 'cosmische onbalans', daarvan zijn de aantallen die samen gaan met

pandemieën eigenlijk te klein om daar conclusies aan te kunnen verbinden. De 9 uitbraken in 

de laatste 160 jaar trekken de aandacht, maar in de de ruim 2000 jaar die er aan vooraf 

gingen, gaat het CM-CS verhaal van Barbault maar 4 maal op.

Ik heb een blauwe stip geplaatst  bij de 'cosmische onbalans' van 1944. In plaats van een 

pandemie wordt dan massaal de ontstekingsremmer peniceline ingezet, waardoor vanaf de 

invasie in Normandie gewonde soldaten en burgers aanzienlijk minder vaak komen te 

overlijden.

De tijdspanne van rijzende en dalende golffasen zijn aan elkaar gelijk. De kansen zijn dus 

fifty/fifty voor een plus of een min. 

Dat gaat echter niet op voor pandemieën in relatie met JU-0-SA. Tussen 2 JU-SA conjuncties 

zit 20 jaar. We zien op de grafiek op pagina 15 dat de pandemie-aanvallen opvallend vaak 

beginnen in de 2 jaar voorafgaand aan het bereiken van de grootste afstand tussen het 

massacentrum en de zon. En dat is treffend! Want die kans is veel kleiner dan de 1:2 voor de 

+ en -fase. Maar daar staat weer tegenover dat oorlogen meestal uitbreken in het jaar na de 

top van de JU-golf en ook dat is zeer bijzonder.

André Barbault heeft ons verrijkt, en het bos in gestuurd, met een bijzonder intrigerend 

raadsel.

De golfgevoeligheid van zowel oorlogen als pandemieën staat onomstotelijk vast. De 

feiten wegen zwaar, het gaat over het lot van honderden millioenen mensen die op een 

gruwelijke manier om het leven kwamen.

nawoord

Ik overhandigde André Barbault mijn onderzoek Ondes de Guerres 1500-2000 in 2005. Hij 

was toen 84 jaar. Hij schreef zijn artikel in 2011, op zijn 90ste, en was toen mijn onderzoek 

gewoon vergeten. Dat is niet verwonderlijk op die leeftijd.
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Anders ligt het voor de redactie van de Astrological Journal. Zij (destijds Charles Harvey 

1940-2000) publiceerden Waves of Wars 1700-1992 in 1993. In tegenstelling tot Charles die 

mijn boek Waves, 600 BC-2000 AD wilde uitgeven bij de Urania Trust, heeft de huidige 

redactie van de  A.J. mijn onderzoek, om welke reden dan ook, over het hoofd gezien.

In 2004 voltooide ik een 2de versie, uitgebreid met 200 jaar en voorzien van commentaar van

de astronoom Prof. Dr. Willem de Graaff en de uitslag van een test voorgesteld door Prof. Dr. 

Suitbert Ertel.

Willem  de  Graaff  schreef  op  uitnodiging  van  een  Nederlands  astrologisch  tijdschrift

(AstroFocus, september 1999): “Inderdaad zijn de uitkomsten van Doolaard’s onderzoek zeer

indrukwekkend; hij  heeft dat uitstekend aangetoond.” En op verzoek van Ertel heb ik een

lastige test uitgevoerd waarmee hij na enig verzet akkoord ging.

***

Robert D. Doolaard, Amsterdam, mei 2021
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De aspecttheorie van Albert Bredenhoff

In de bijdrage NVWOA 50 jaar van Albert Bredenhoff is aanvankelijk 
verzuimd de tabel met orb-gegevens te plaatsen. Dat is binnen enkele 
uren hersteld. Heeft u de Nieuwsbrief direct na ontvangst van de mail 
gedownload, dan heeft u mogelijk een onvolledige versie. 

De gecorrigeerde versie vindt u op https://www.nvwoa.nl/nb/2021nb26-
5.pdf

Echter, in de tabel was de onderste regel niet leesbaar. Deze geven wij 
hieronder alsnog weer:

Toevoeging
Albert
Bredenhoff

In de vorige
nieuwsbrief
publiceerde ik
over een
ranglijst van
planeetparen
die betrekking
had op de
oprichtings-
horoscoop van
de NVWOA. Dit
heeft er toe
geleid dat Jean
Cremers, de ontwikkelaar van Planetdance deze optie heeft geïntegreerd 
in zijn programma. Indien men met de Help-functie de laatste versie 
download, kan met via Horoscoop/ Harmonics/harmonic ranking list/tabel 
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van elke horoscoop een overzicht krijgen van de 45 planeetsoorten. Dank 
aan Jean Cremers voor deze nieuwe optie zodat nu elke gebruiker zich een
eigen oordeel kan vormen over het eventuele belang van dit systeem. 

Boeksignalering
In de laatste uitgave van het Duitse astrologie-tijdschrift Meridian werd een herdruk 
gemeld van het boek “Horoskop und Himmelshäuser” geschreven door Walter Koch 
en Wilhelm Knappich. De eerste uitgave stamt uit 1959 en is nu door Chiron Verlag 
in 2020 opnieuw uitgegeven: 182 pagina's met 24 afbeeldingen prijs 24 euro. Walter 
Koch (1895-1970) is bekend door zijn eigen huizensysteem (GOH) en Wilhelm 
Knappich (1880-1970) heeft zich met name met de geschiedenis van de astrologie 
beziggehouden.

Albert Bredenhoff.
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Videos
klassieke
astrologie
De bekende klassieke
astroloog Martien
Hermes heeft veel
beeldmateriaal over de
Helleense astrologie
gepubliceerd. Hierna een
overzicht van de beschikbare video’s en Webinar’s.

Video’s over de filosofie en het gebruik van Hermetische Lots

• Calculating Lots and software tips  https://www.youtube.com/watch?
v=PODwA0s0pRM&t=66s

• Lot formulas and symbolism  https://www.youtube.com/watch?v=94ZJ-
4w3CqM&t=44s

• Reversal of Lot formulas and symbolism  https://www.youtube.com/watch?
v=yppSdQPGubQ

• A Rectification  https://www.youtube.com/watch?v=LqqQ6pES3Oo&t=34s

• Eros and Necessity as the Lot of BASIS  https://www.youtube.com/watch?
v=ZJEs1YBYVlo&t=19s

• Lot of Basis and an example chart  https://www.youtube.com/watch?
v=iWucsBbn8xE

• Houselocation of Lot of Daimōn  https://www.youtube.com/watch?
v=SZhw_zgvAdU&t=1s

Video’s over Aphesis (prognose methode)

De Duitse astroloog Volker Schendel vroeg in een interview om praktische 
astrologie demonstraties op te nemen en als video’s te publiceren.

Besloten werd om de hellenistische methode die Martien Hermes ‘aphesis’ noemt 
(zodiacal releasing from spirit) daarvoor te gebruiken, en te illustreren met 
Volkers persoonlijke- en beroepsbiografie. Ook Martien’s eigen biografie gebruikt 
hij om de methode te illustreren.

• Zodiacal Releasing demonstration part 1 - the scenario 
https://www.youtube.com/watch?v=j2zLbpHam28&t=1s

• ZR-demo part 2 - Valens example & finding the life’s work
https://www.youtube.com/watch?v=6LetHShOKNw&t=2005s
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• ZR demo part 3 – The Loosing of the Bond  https://www.youtube.com/watch?
v=rpO6XCVl4HQ&t=2113s

• ZR demo part 4 - Defining Events - Angular Triads
https://www.youtube.com/watch?v=i5dlrWVf2Zw

• ZR demo part 5 - 5. ZR demo part 5 - Martien's additional possible 
turningpoints in the scenario and the guest-host delineation
https://www.youtube.com/watch?v=TKFuuZEYsgc&t=344s

Deze reeks wordt nog aangevuld.

Webinars voor Nightlight Astrology, ancient wisdom for daily life

In de herfst van 2020 verzorgde Martien Hermes een webinar voor Nightlight 
Astrology https://nightlightastrology.com/events/  van Acyuta Bhava (Adam 
Elenbaas), getiteld: The (7 Hermetic) Lots, the conceptual model inspired by 
Robert Schmidt. The Fate concept in Astrology.

Een webinar over de ‘Arabische punten’  (beter: Griekse of Hellenistische 
punten), d.w.z. de lots/partes. 

De lots/partes waren een integraal onderdeel van de Grieks-hellenistische 
astrologie, die de basis is van de westerse astrologie. Veel Griekse astrologische 
kennis en technieken bleven tijdens de Middeleeuwen in de toen bloeiende 
Arabische cultuur bewaard. De Arabieren vertaalden vele Griekse astrologische 
teksten en voegden aan de daarin gevonden partes een hele reeks nieuwe toe. 
Zo kwamen de lots/partes aan de (foutieve) naam ‘Arabische punten’.
 
Dit webinar is feitelijk de inleiding voor een serie video’s over de lots/partes die 
Martien Hermes publiceert op een YouTube kanaal. 
 
Inhoud van het webinar:
• What is Fate?
• Robert Schmidt, the way he worked
• Astrology as a Platonic-Hermetic practice - the model
• The concept of Lots in general
• The hermetic Lots

Het eerste webinar, The (7 Hermetic) Lots: https://www.youtube.com/watch?
v=_z0hsxvHAms&t=5081s
En een vervolg, Images, Houses and Places, gepubliceerd in april 2021: 
https://www.youtube.com/watch?v=z9t982HkMi4&t=159s
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Voortgang onderzoek zelfdoding 
in de radix

Vivian Muller

Inmiddels heb ik de eerste fase van het onderzoek naar zelfdoding in de 
radix met twee herhalingsonderzoeken afgerond.

Bij een ingrijpende gebeurtenis als zelfdoding, gaat het denk ik niet om 1 
aanwijzing/planeet maar altijd om een combinatie van standen. Een mooie
vergelijking van Jan Kampherbeek om aan te geven dat astrologisch 
betekenis niet ontstaat op het niveau van enkelvoudige standen: letters 
hebben geen betekenis, de rangschikking van letters in woorden en dan in
zinnen heeft dat wel. In mijn onderzoek – en ook bij de 
herhalingsonderzoeken – tel ik hoe vaak bepaalde standen en verbanden 
voorkomen. In dat geval kijk ik enkel naar die betreffende stand in de 
geboortehoroscoop, niet naar het totaalplaatje. De analogie van de letters,
woorden en zinnen volgend zou je volgens mij kunnen zeggen: ik lees dan
een woord uit een verhaal. Maar al gaat het slechts om een woord in een 
verhaal, ik ben op zoek naar aanknopingspunten. In dat perspectief zou ik
mijn onderzoek willen plaatsen.   

Frank Vernooij formuleerde in aanvulling daarop een denk ik passende 
analogie met het ontcijferen van het spijkerschrift: zoeken, zoeken, 
zoeken in eerste instantie naar eenvoudige aanknopingspunten en geluk 
hebben dat je ineens een schakel ziet die iets op gang brengt.

In dat licht bezien zou ik mijn bevindingen met jullie willen delen. De 
personen uit de onderzoeksgroepen zijn personen die zichzelf gedood 
hebben. Zij hebben een AA rating op astro.com en een tijd die niet is 
afgerond op een heel of een half uur. Dankzij de software Enigma 
geschreven door Jan Kampherbeek heb ik het onderzoek op deze manier 
kunnen uitvoeren.
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Zon, Maan en Ascendant

Als eerste heb ik in de onderzoeksgroepen gekeken naar het teken van 
Zon/Maan/Ascendant. Hoe vaak verwacht je dat de Zon/Maan/Ascendant 
in elk teken staan. Als de verdeling gelijkmatig zou zijn, zou je bij een 
groep van 100 geboortehoroscopen elk teken 8,33 keer verwachten. En 
opgeteld voor Zon, Maan en Ascendant 3 x 8,33 = 25 keer. Maar zo werkt
het in de astrologie helaas niet. Sommige tekens rijzen bijvoorbeeld 
sneller dan andere tekens. Daarom is gekozen voor het werken met 
controlegroepen. Na het eerste onderzoek was ik onder de indruk van het 
teken Waterman. Maar dit werd niet bekrachtigd door het 
herhalingsonderzoek. 

Verschillen tussen onderzoeksgroep en controlegroepen Zon/Maan/Ascen-
dant:

Verschil  bij het
oorspronkelijke

onderzoek

Verschil bij het eer-
ste herhalingson-

derzoek

Verschil bij dit twee-
de herhalingsonder-

zoek

Totaal verschil
onderzoeken sa-

men

Ram -5,27 -2,62 -5,01 -12,9

Stier -4,47 2,22 0,89 -1,36

Tweelingen -2,73 1,04 -4,76 -6,45

Kreeft 2,34 8,51 3,65 14,5

Leeuw 2,19 1,06 3,16 6,41

Maagd 4,19 0,81 0,8 5,8

Weegschaal -0,91 1,15 -6,09 -5,85

Schorpioen -3,07 -4,4 0,33 -7,14

Boogschut-
ter -4,79 -2,3 -0,9 -7,99

Steenbok 4,29 -2,07 3,2 5,42

Waterman 13,01 -9,76 4,97 8,22

Vissen -4,78 6,36 -0,24 1,34
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Accenten

Vervolgens heb ik de accenten in de geboortehoroscoop bekeken. Daarbij 
heb ik gekeken naar: welke planeten staan in het eerste of tiende huis, 
welke planeten staan op een hoek, wat is de planeet in elevatie, welke 
planeten staan maximaal, welke planeet heeft de meeste prominente 
verbindingen en welke planeten staan ongeaspecteerd. Dit heeft minder 
opgeleverd dan ik gehoopt had. In het eerste onderzoek sprongen Uranus 
en Maan in het oog, maar de herhalingsonderzoeken bekrachtigen dit niet.
Ook was het aantal accenten van Cheiron in het eerste onderzoek en 
daarna het herhalingsonderzoek precies wat ik verwachtte (en - 
eerlijkheid gebied te zeggen - hoopte), maar in het tweede 
herhalingsonderzoek werd deze hypothese niet ondersteund.  

Verschillen tussen onderzoeksgroepen en controlegroepen accenten in de 
geboortehoroscoop:

Verschil  bij het
oorspronkelijke

onderzoek

Verschil bij het eer-
ste herhalingson-

derzoek

Verschil bij dit twee-
de herhalingsonder-

zoek

Totaal verschil
onderzoeken sa-

men

Zon 10,28 10,58 -7,86 13

Maan -20,99 -4,5 3,59 -21,9

Mercurius -0,05 10,83 -0,76 10,02

Venus -3,49 -1,95 -3,53 -8,97

Mars -5,54 4,08 -4,9 -6,36

Jupiter 1,27 9,43 -2,05 8,65

Saturnus 3,9 12,38 -6,57 9,71

Uranus 19,96 -10,36 13,22 22,82

Neptunus -10,44 1,24 -3,78 -12,98

Pluto -12,27 9,22 -6,62 -9,67

Cheiron 12,15 10,27 -2,77 19,65
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Principes

Na de accenten heb ik de 12 astrologische principes afzonderlijk bekeken. 
De wijze waarop ik de 12 astrologische principes heb uitgewerkt, laat ik in
onderstaande tabel zien. Hier staan als voorbeeld de gegevens van het 5e 
astrologische principe van een van de onderzoeksgroepen. Maar voor alle 
12 de astrologische principes heb ik dat op deze manier aangepakt.  

Onderzoeksgroep (100 geboortehoroscopen):

Planeten
in

Leeuw

Planeten in
verbinding met

Zon

Planeten in
5

Planeten in
verbinding met heer

5

Totaal

Zon 14 0 6 30 50

Maan 10 32 1 28 71

Mercurius 12 22 5 19 58

Venus 8 11 7 18 44

Mars 14 23 8 15 60

Jupiter 11 31 8 30 80

Saturnus 25 38 5 23 91

Uranus 1 36 2 19 58

Neptunus 0 35 6 21 62

Pluto 89 41 4 28 162

Cheiron 7 26 11 24 68

Knoop 12 37 11 21 81

Zwarte Maan 11 33 8 30 82

Totaal 214 365 82 306 967

Deze gegevens worden dan vervolgens vergeleken met de gegevens van 
de (100) controlegroepen. En dit heb ik voor 3 onderzoeksgroepen op 
deze wijze gedaan. 
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De twee grootste verschillen tussen de onderzoeksgroepen en 
controlegroepen zou ik hier willen benoemen:

Op de eerste plaats maakt de Zon in de onderzoeksgroepen gemiddeld 
meer verbindingen met de 12 astrologische principes dan de Zon in de 
controlegroepen. En dan gaat het vooral om het aantal verbindingen met 
de water principes (4-8-12) en twee vuur principes (5-9). Je moet zo’n 
gegeven nooit omdraaien. Het wil niet zeggen dat als een Zon in een 
geboortehoroscoop veel verbindingen maakt, dat dat een moeilijke stand 
moet zijn. Maar mogelijk draagt dit in het unieke geheel van de 
betreffende  geboortehoroscopen wel bij tot de moeilijkheden die 
uiteindelijk tot zelfdoding geleid hebben. Dit breder trekkend naar het 5e 
astrologische principe: daar vallen vooral Jupiter en de Zwarte Maan op. 
Deze verbinden zich in de onderzoeksgroepen meer met het 5e 
astrologische principe dan in de controlegroepen.

Op de tweede plaats maakt Mercurius in de onderzoeksgroepen gemiddeld
meer verbindingen met de principes van het hoofdkruis (1-4-7-10)  dan 
Mercurius in de controlegroepen. Nu wil dat ook hier zeker niet zeggen dat
als Mercurius in een geboortehoroscoop veel verbindingen met het 
hoofdkruis maakt, dat dat een moeilijke stand moet zijn. Maar mogelijk is 
er in de betreffende geboortehoroscopen wel iets aan de hand geweest 
rondom Mercurius. Dit breder trekkend naar de 3e astrologische principe: 
daar valt vooral de knoop op. Deze verbindt zich in de onderzoeksgroepen
minder met het 3e astrologische principe dan in de controlegroepen.  Bij 
het 6e astrologische principe zijn er geen opvallende verschillen te zien 
tussen onderzoeksgroepen en controlegroepen.
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In onderstaande tabel een overzicht met de grootste verschillen tussen de
onderzoeksgroepen en de controlegroepen:

Hypotheses Verschil
oorspron-
kelijke on-
derzoek

Verschil in
het eerste
herhalings-
onderzoek

Verschil  in
dit tweede
herhalings-
onderzoek

Totaal verschil

Zon hoger in onder-
zoeksgroep in verband 
met de 12 astrologische 
principes (totaal)? 

+33,37 +37,98 +43,1 +114,45

Mercurius hoger in ver-
band met de principes 
van het hoofdkruis?

+1,37 +40,92 +35,58 +77,87

Zon hoger in onder-
zoeksgroep ivm de wa-
ter principes? 

+4,84 +12,5 +41,18 +58,52

Zon hoger in onder-
zoeksgroep ivm de vuur 
principes? 

+22,74 +20,99 +2,43 +46,16

Saturnus hoger in on-
derzoeksgroep ivm de 
aarde principes? 

+13,93 +12,42 +18,51 +44,86

Venus hoger in de on-
derzoeksgroep ivm de 
aarde principes? 

+24,11 +5,04 +14,66 +43,81

Mars lager in onder-
zoeksgroep ivm de vuur 
principes? 

-17,06 -5,01 -18,61 -40,68

Zwarte Maan lager in 
onderzoeksgroep ivm de
water principes? 

-10,65 -16,32 -10,25 -37,22

Knoop lager in onder-
zoeksgroep bij het 3e 
astrologische principe? 

-12,13 -13,81 -9,74 -35,68

Mercurius hoger in on-
derzoeksgroep bij het 7e

astrologische principe?

+7,57 +10,23 +14,08 +31,88

 

27



Door dit onderzoek is mijn belangstelling voor de rol van de Zwarte Maan 
gewekt. De Zwarte Maan valt in de onderzoeksgroepen op bij het 5e 
astrologische principe, daar komt hij vaker voor dan de in de 
controlegroepen. Ook valt de Zwarte Maan op bij het 8e astrologische 
principe. Daar komt de Zwarte Maan in de onderzoeksgroepen minder 
vaak voor dan in de controlegroepen. Ik heb daar geen verklaring voor. 

In de volgende fase van het onderzoek ga ik mij verdiepen in de 
progressies. 

Prof.dr.Wilfred van Soldt 
overleden
Op 15 mei 2021 overleed Wilfred van Soldt, emeritus hoogleraar in de Assyriologie; 
hij was een kenner van de ontsluiting van de spijkerschrifttabletten uit Mesopotamië 
en was zeer kundig op het gebied van de sterrenkunde. Door het genootschap Ex 
Oriente Lux heb ik hem vele malen meegemaakt en zowel hem als zijn opvolgster 
Caroline Waerzeggers ook in Zwolle uitgenodigd om daar lezingen te houden. Van 
Soldt werd op 12 september 1947 in Den Haag geboren en heeft diverse 
gezaghebbende publicaties het licht doen zien.

Albert Bredenhoff
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Demografische artefacten in 
astrologisch onderzoek

Jan Kampherbeek

Eén van de grootste problemen bij onderzoek is het veelvuldig voorkomen
van artefacten. Artefacten zijn onverwachte afwijkingen in je onderzoeks-
materiaal, waardoor je gemakkelijk tot verkeerde verklaringen komt over 
gevonden resultaten. 

Binnen astrologisch onderzoek hebben we met twee belangrijke soorten 
artefacten te maken:

• Demografische artefacten

• Astronomische artefacten

Demografische artefacten zijn onverwachte afwijkingen in de spreiding 
van tijden, bijvoorbeeld geboortetijden. Astronomische artefacten zijn af-
wijkingen in de tijdsduur en frequentie van allerlei te berekenen astrono-
mische standen. Het woord ‘afwijkingen’ moet je hier zien als een afwij-
king van een gemiddelde bij een gelijke verdeling.

De effecten van deze artefacten kunnen extreem groot zijn. Het is een ab-
solute noodzaak er rekening mee te houden maar dat is niet eenvoudig. 
De enige oplossing is het werken met controlegroepen. Daarover later 
meer.

We kijken eerst naar de demografische artefacten. In een volgende bijdra-
ge ga ik in op de astronomische artefacten. 

Demografische artefacten

Demografische artefacten zorgen ervoor dat de spreiding in je 
onderzoeksgroep niet is zoals je die zou verwachten. Binnen de astrologie 
kijken we vooral naar artefacten die de spreiding in datum, tijd of locatie 
beïnvloeden. 

We weten dat in bepaalde tijden in het jaar meer mensen worden geboren
maar dat effect is niet constant. Het verschilt in de loop van de jaren en 
het verschilt ook per land en zelfs per sociaal-economische laag van de 
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bevolking. De geboorte tijden zijn ook niet regelmatig over de dag 
verdeeld. Hier zijn de verschillen zelfs extreem groot.

De onderzoekster Françoise Gauquelin merkt op dat die verschillen 
kunnen ontstaan door zowel seizoensverschillen op verschillende 
breedtegraden, culturele factoren die afhankelijk zijn van tijd en plaats, 
bijvoorbeeld tijdelijke omstandigheden als oorlogen. En er zijn verschillen 
waar we geen verklaring voor weten. Belangrijk is dat deze verschillen 
niet uniform zijn. Ze wisselen qua locatie en qua periode. Maar ze 
wisselen ook voor eerstgeborenen en andere kinderen. 

Onderzoek Karen Haandrikman

Karen Haandrikman publiceerde in 2004 een uitgebreid onderzoek naar de
effecten van deze demografische artefacten. Ze kijkt naar de data, geeft 
daarvan meerdere voorbeelden en gaat ook in op mogelijke oorzaken. De 
belangrijkste conclusies:

• Het aantal geboorten is onregelmatig gespreid over het jaar.

• De spreiding wijzigt in de loop van de tijd, vaak al binnen decennia.

• De spreiding is regionaal bepaald. Haandrikman maakt onder meer 
onderscheid tussen Noord- en Zuid-Europa en tussen Amerika en 
Europa.

Ze schrijft: “Het Nederlandse seizoenspatroon van geboorten is veranderd
van een patroon met een piek in de lente in de jaren 50, 60 en 70 naar 
een patroon met een piek in de zomer en nazomer in de jaren 80 en 90, 
waarmee Nederland een middenpositie inneemt tussen Noord- en Zuid-
Europa.”

Onderzoek Peter Martin et al

Een groep onderzoekers met onder meer Peter Martin verrichtte een 
uitgebreid onderzoek naar de spreiding in tijd van ruim 5 miljoen 
geboorten in Engeland. De onderzochte periode was 2005 – 2014.

De conclusie was dat de tijdstippen niet gelijkmatig zijn verdeeld. 
Daarnaast was er een verschil tussen spontane geboorten, geboorten met 
behulp van een keizersnede en geboorten die kunstmatig ppgewekt 
worden. 
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De spontane geboorten gebeuren vooral tussen middernacht en 6 uur ‘s 
morgens. Bovendien vinden ze wat minder vaak in het weekeinde en 
tijdens vrije dagen plaats. Bij keizersnedes is er een voorkeur voor de 
ochtenden gedurende de week. Opgewekte geboorten zie je vooral op 
tijdstipen rond middernacht van dinsdag tot zaterdag en op dagen vóór 
vrije dagen, en minder op zondagen, maandagen en dagen vlak na een 
vrije dag.

Hierna één van de grafieken die de resultaten weergeven.

In de grafiek zie je ook dat het aantal geboorten op werkdagen veel groter
is dan in het weekend en op feestdagen.

Consequenties voor onderzoek

Je hebt te maken met artefacten die afhankelijk zijn van de periode, van 
de locatie en van de soort bevalling. De verschillen zijn vaak groot en 
kunnen de resultaten van een onderzoek volledig teniet doen. 

De verschillen compenseren lijkt onbegonnen werk. Je onderzoeks-
populatie zal een bepaalde periode bestrijken maar binnen die periode niet
gelijkmatig zijn verdeeld. Meestal zie je dat binnen die periode de 
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normaal-verdeling van toepassing is. De populatie zie je dan weergegeven
als een sinus-curve: veel gevallen in het midden en weinig aan de 
uiteinden. Evenzo is er binnen je populatie een spreiding qua locatie. En 
dat heeft weer effect op de demografische artefacten. Als je al weet wat 
de demografische artefacten in een periode en in bepaalde regio’s zijn kun
je die nog niet corrigeren omdat de spreiding binnen zowel de periode als 
de regio’s niet uniform zijn.

Wat je wel kunt doen is een controlegroep opzetten die dezelfde verdeling 
qua locatie, tijdstip en datum heeft als de onderzoekspopulatie maar die 
uit andere horoscopen bestaat. Daar kom ik later op terug. Maar eerst 
kijken we in de volgende Nieuwsbrief naar de astronomische artefacten.
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Gratis downloaden: Burn Rate: 
Retrogrades in Astrology door Michael 
Erlewine
Michael Erlewine is een pro-
ductief schrijver. Zijn werk
publiceert hij als gratis te
downloaden PDF’s: we keken
al eerder naar zijn boek Local
Space: Relocation Astrology. 

Burn Rate: Retrogrades in
Astrology verscheen in 2006.
In dit werk behandelt Erlewi-
ne retrogradaties. Hij begint
met een algemene behande-
ling van dit begrip en licht dit
duidelijk toe met behulp van
een reeks diagrammen.
Daarna geeft hij een lange
reeks interpretaties waarbij
hij onderscheid maakt in de
mate van retrogradatie: de
Burn Rate. 

Bij elkaar ruim 170 pagina’s.
Het resterende deel van de
ruim 1000 pagina’s die dit
boek bevat bestaat uit tabel-
len. Hier kun je per dag de
gegevens over retrogradatie
aflezen en gebruiken om de
interpretaties na te slaan.  

De tabellen beslaan de perio-
de 1900-2020

Je kunt dit boek gratis downloaden via:

https://www.astrologysoftware.com/books/pdf/BurnRateBook.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. 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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