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Lezing Robert Doolaard
Uit de tijdschriften…
Oproepen en mededelingen

9RRUWJH]HWRQGHU]RHN

Verslag van de lezing door Robert Doolaard
op 2 november 2002
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De ‘officiële’ naam voor het hoofdonderwerp van deze
lezing is ‘culturele kringlooptheorie’. Robert spreekt liever
van ‘cyclische geschiedschrijving’ en in zijn geval van
‘planetair-cyclische geschiedschrijving’. Het is niet nieuw,
een illustere voorganger van Robert Doolaard is Spengler.
Spengler had een wat pessimistische kijk op de zaak.
Cultuurcycli zijn net zo vast en onontkoombaar als de wetten
van de natuurkunde. De mens is daar volledig aan
ondergeschikt. Hij speelt zijn rol op het toneel van dat
moment en verdwijnt dan
weer.
Een andere coryfee op dit gebied was Toynbee, die een wat
meer optimistische visie had. Weliswaar was er ook bij hem
weer sprake van herhaling, maar bij iedere terugkeer treedt
vooruitgang op. De cycli hebben hier meer het karakter van
een spiraal, die bij iedere rondgang op een hoger niveau
komt.
De kritiek op beiden is van feitelijke en principiële aard.
Hun werk is door toedoen van de sceptische kritiek op de
achtergrond geraakt en zelfs taboe geworden.
De cyclische geschiedfilosofie is al zo oud als de
beschaving. Heden ten dage maakt ze alleen kans als ze
aangetoond kan worden. Een pionier op dit gebied is de
Franse astroloog Barbault, die heeft laten zien hoe je er naar
kan kijken. Door het werk van Ram, dat uitgesproken
cyclisch is, raakte Robert Doolaard nog meer vertrouwd met
het onderwerp. Het werk van Barbault wordt ook beschreven
in ‘Mundane Astrology’ door Charles Harvey.
Onder een planetaire cyclus wordt hier verstaan het verloop
van de hoek tussen twee planeten, zoals ILJXXU laat zien.
Het gaat alleen om de buitenplaneten. Op de tekening van
het zonnestelsel is te zien dat in januari 2001 de snelste
planeet Jupiter voorop loopt in Stier en de langzaamste,
Pluto, in Boogschutter. Daartussen bevinden zich de andere
buitenplaneten, allemaal op volgorde van hun plaats vanaf
de zon. Dat komt maar eens in de 500 jaar voor. Dan zijn
alle aspecten uitgaand, als een waaier, of een trekharmonica.





Zo'
n cyclus valt te verdelen in een stijgende of positieve fase
van conjunctie tot oppositie. Het aspect is dan uitgaand.
Daarop volgt de dalende of negatieve fase, als het aspect
ingaand is. Aan die fasen worden positieve respectievelijk
negatieve eigenschappen toegekend, zoals is aangegeven in
ILJXXU(blz. 2)
Welke golven worden nu gebruikt en hoe worden ze
berekend? Zoals gezegd, er wordt alleen gebruik gemaakt
van de buitenplaneten. De golven worden dus berekend uit
de hoekafstanden tussen de planeten, Jupiter tot en met
Pluto. Dat levert dan tien afzonderlijke getallen op.
Ter vereenvoudiging van het model worden die vervolgens
gecombineerd tot vier.

Hoe dit gebeurt is aangegeven in ILJXXU.
Op te merken valt dat de Saturnusgolf bestaat uit de som van
de hoeken die Saturnus maakt met de andere buitenplaneten
+ de Uranusgolf. Op dezelfde manier bestaat de Jupitergolf
uit de hoeken die Jupiter maakt + de Saturnusgolf. De
Jupitergolf is dus de som van alle golven die m. b. v. de
buitenplaneten kunnen worden samengesteld.
Deze berekening wordt gemaakt voor achtereenvolgende
jaren op 21 maart en levert waarden op voor de Uranus-,
Saturnus- en Jupitergolf.

Jupitergolf is dus gebaseerd op de som van de tien hoeken
die vijf planeten met elkaar maken. Dat is uitgevonden door
Gouchon die dat ‘de cyclische indicatie van de langzame
planeten’ (c. i. ) noemde. Barbault heeft deze c. i. door zijn
werk bekendheid gegeven. Doolaard heeft de c. i. verrijkt
met de Saturnus-, Uranus- en Neptunusgolf, die zo hun eigen
ritme hebben.
De grafiek in figuur 4 toont de grote oorlogen die uitbraken
in de 20ste eeuw. Die worden onderscheiden naar het aantal
slachtoffers: alleen die conflicten die meer dan 100. 000
levens hebben geëist, zijn genoteerd. De oorlogen waarin
meer dan een miljoen mensen omkwamen, de zogenaamde
‘mega-oorlogen’ , zijn als zodanig aangegeven.

Uitgezet als functie van de datum levert dit de golfpatronen
op zoals te zien is in ILJXXU, voor de twintigste eeuw. De

Uit deze zowel kwantitatieve (hoe meer) als kwalitatieve
(hoe erger) benadering, komen correlaties naar voren:
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Een soms gehoorde opmerking is: ‘Na de bevrijding (van
WO II) raakten veel mensen teleurgesteld omdat eigenlijk
alles bij het oude bleef. Pas later begon het te veranderen. ’
Dat ‘later’ is dan vanaf ca. 1965, toen Uranus conjunct Pluto
stond, in figuur 5 aangegeven met ‘Culturele Revolutie’ . De
tweede diepgaande cultureel-politieke veranderingen vonden
plaats rond de Uranus-Neptunus conjunctie van 1993.
Dit alles roept natuurlijk vragen op voor de 21ste eeuw, zie
ILJXXU. Het begin daarvan past in elk geval in het beeld:
we hebben een periode van economische groei achter de rug
die vrij plotseling (tijdens de Saturnus-Pluto oppositie) is
omgeslagen in een neergang die nog steeds aan de gang is.
En dat laatste gaat inderdaad ook samen met een Jupitergolf
die is gaan dalen.
Kunnen we nu ook weer een grote oorlog verwachten? De
laatste keer dat de Jupitergolf daalde, bijna 12 jaar geleden,
brak de Golfoorlog uit. Gaat zoon Bush hetzelfde doen? De
kans zit er dik in, volgens Robert, maar hij wijst erop dat
alleen de Jupitergolf daalt. Een kleine kans dat het meevalt
en helemaal weinig kans op een mega-oorlog.
Bij wetenschappelijk onderzoek hoort uiteraard onderbouwing. In µ*ROYHQHQ2RUORJHQ¶ heeft Doolaard laten zien
dat hoe erger de oorlogen zijn, hoe sterker het planetaircyclische verband is. In deze lezing toont hij een overzicht
waarop de cyclische fases staan genoteerd van alle tien de
cycli van de vijf buitenplaneten, en dat voor alle 22 megaoorlogen. Daaruit blijkt dat het er helemaal niet toe lijkt te
doen welk planetenpaar zich in de dalende fase verkeert, het
gaat om de kwantiteit. Doolaard gaf aan toch wat
geschrokken te zijn van het onpersoonlijke karakter dat
daaruit spreekt.
Niet iedereen begrijpt hoe geraffineerd het verband is tussen
planetaire cycli en zaken als oorlog en vrede en dan wil men
meer bewijzen, zo is de ondervinding van Doolaard.
Hij heeft daarom zijn onderzoek uitgebreid met de oorlogen
die vielen tussen 1500 en 1700, zie ILJXXU. Daarop is te
zien dat de Boerenoorlog een uitzondering vormt. Ook hier
springt de Jupitergolf eruit: 6 van de 7 oorlogen beginnen
tijdens de dalende Jupitergolf.
Nog een poging om te zien of niet alles op toeval berust is de
‘shift’ -methode: de datum van het uitbreken van elk van de
oorlogen in een bepaalde periode, hier die van 1700 tot
2000, worden daarbij steeds met één jaar verschoven, zowel
vooruit als terug in de tijd. Als gevolg daarvan zullen
sommige oorlogen die aanvankelijk samenvielen met b. v.
een dalende Jupitergolf dat nu niet meer doen, andere
misschien juist weer wel. Wanneer er geen verband is tussen
de golven en het uitbreken van de oorlogen, dan zou, bij een
groot aantal verschuivingen, steeds verder vooruit of terug in
de tijd, het aantal oorlogen dat uitbreekt op een dalende fase,
ongeveer gelijk moeten blijven. Is er wel een verband, dan

Kijkend naar de golven voor de 20ste eeuw zien we elke
keer als de Jupitergolf daalt ergens een grote oorlog
uitbreken. Maar alleen aan de Jupitergolf is niet te zien hoe
erg die zal worden. Door de toevoeging van de Saturnusen Uranusgolf kunnen we dat wel. We zien bijvoorbeeld de
twee wereldoorlogen uitbreken als alle drie de aangegeven
golven gelijktijdig dalen. Tussen 1911 en 1916 zalen alle
golven (de Jupitergolf stijgt pas na 1918) en ook tussen 1936
en 1944 gebeurt dat.
Er zijn uitzonderingen. Om een idee te krijgen: van de 22
megaoorlogen braken er 20 uit toen de Jupitergolf daalde.
Twee dus niet: de Chinese burgeroorlog van 1946-1950 en
de oorlog tussen Pakistan en Bangladesh van 1971.
De hoge aantallen slachtoffers van deze tragedies worden
niet bevestigd door andere lijsten. Toch vindt Robert
Doolaard de lijst die hij gebruikt, van de polemoloog
Eckhardt, de beste die er te vinden is.
Naast het verband met het uitbreken van oorlogen zijn er ook
verbanden met maatschappelijke trends en gebeurtenissen.
De periode van sterke economische groei die we net achter
de rug hebben (vanaf 1996), met als belangrijkste kenmerk
de explosief stijgende beurskoersen, trad op toen alledrie de
golven stijgend waren. Voor de 20ste eeuw is dat te zien in
ILJXXU.
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zou dat aantal af moeten nemen. In dat geval verwacht je het
maximaal aantal uitbrekende oorlogen bij verschuiving 0, de
feitelijke situatie dus. Dit is te zien in de linkergrafieken van
figuur 8.
Volgens dezelfde redenering verwachten we een dal als we
kijken naar het aantal oorlogen dat uitbreekt tijdens een
stijgende fase. Ook dat wordt bevestigd, zoals is te zien in de
rechtergrafieken van figuur 8. De maximale verschuiving is
hier 6 jaar. Een groter aantal verschuivingen, ca. 300x, werd

verlangd door Suitbert Ertel. Als het verband in geen van de
300 verschuivingen zou worden overtroffen of geëvenaard,
dan zou er sprake zijn van een bewijs.
Naar Doolaards mening zijn de hier uitgevoerde zes
verschuivingen al voldoende en daarmee zou volgens hem
ook Ertel mee akkoord zijn gegaan. Een probleem hierbij is
het gebrek aan mensen die dit soort onderzoek doen. Je komt
in een soort vacuüm terecht.
Een ander onderwerp waaraan Robert Doolaard onderzoek
fig.8
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wijdt is het klimaat. Hier moet echter nog erg veel werk
worden gedaan. Er lijkt enig verband op te treden tussen
variaties in oppervlaktetemperatuur en Neptunus - Pluto
aspecten. In de periode 1700-1850 blijkt er ook een merkwaardig verband te zijn tussen de golfbeweging van het
lange termijn-gemiddelde van de zonnevlekken, de temperaturen van het noordelijk halfrond en de Uranus- en
Saturnusgolf.

enigszins tegenspreken, wat ze weinig geschikt maakt voor
vergelijkend onderzoek.
Robert Doolaard heeft verder onderzoek gedaan naar
economische cycli. Hij toonde een grafiek waarin te zien is
dat vanaf 1996 tot de herfst van 2000, de AEX met 300%
steeg. Dat viel samen met de gezamenlijke stijging van alle
golven, tot aan de eerste Jupiteroppositie. Tot slot
presenteerde Doolaard nog twee ingewikkelde veelkleurige
grafieken met daarin de Marsgolf. Hij is er nog niet zeker
van of die golf recht van bestaan heeft. Helaas was er geen
tijd meer om ook hier nog bij stil te staan.

Na 1850 is er veel minder correlatie te zien. Er spelen andere
factoren, vermoedelijk de steeds toenemende industrialisatie
die voor een extra opwarming van de atmosfeer zorgt (na
1900 stijgen de gemiddelde temperaturen sterk). Ook hier is
het probleem weer dat historische klimaatgegevens elkaar
_________________________________________________________________
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In het $VWURIRFXVnummer van december 2001 beschrijft Elly
Nooijen op een uitstekende manier hoe een RQGHU]RHNV
RS]HWLQGHPHGLVFKHDVWURORJLH er uit kan zien. Het gaat
om een onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij
kinderen. Ze betrekt de lezers bij de hypothesevorming, en
wie toevallig data heeft van zulke kinderen….stuur ze naar
haar, ze zijn nog altijd zeer welkom.

2YHUGHPRRUGRS3LP)RUWX\Q lezen we in het 9ODDPV
$VWURORJLVFK 7LMGVFKULIW : “2 mei (2002) stelden we in een
werkgroep vast , dat deze persoon op een gewelddadige
manier om het leven zal komen, aan de hand van de vaste
sterren, en het door de schrijfster gebruikte “Wronskisysteem’ .Edoch op grond van een horoscoop met als
geboortetijd 14.58 M.E.T. (bron R.Hepp, tijdschrift
6DJLWWDULXV  Met de inmiddels algemeen gebruikte tijd 0.10
M.E.T., die de burgerlijke stand-tijd zou zijn, komt dit er
met dit systeem niet uit“ .
Op grond van deze tweede tijd komen in andere bladen
$VWURIRFXVHQ 6\PERORQ) op grond van andere systemen
andere bekende astrologen tot de conclusie dat er vele
punten in de horoscoop geduid konden worden als
symboliseringen van de dood, letterlijk of figuurlijk.
In het zomernummer van 8UDQLD laat een astrologe , die zegt
door Fortuyn in 1999 geconsulteerd te zijn , weten dat zijn
tijdopgave sterk afweek van de tijd van 0.10 M.E.T.

9HUVFKLOOHQWURHI: Ook bij KRURVFRSHQYDQVWDWHQ,
waaronder die van Nederland, is zeer opvallend hoeveel
verschillenden ervan in omloop zijn, en hoe sterk de
betreffende auteur telkens in zijn keuze gelooft. We treffen
in het $VWURORJLFDO-RXUQDOvan het voorjaar dan ook
opnieuw de paradoxaal logische gevolgtrekking aan , in dit
geval van N.Campion over EHXUV-DVWURORJHQ : iedere
astroloog werkt blijkbaar met de techniek, die hem past ,om
resultaat te behalen. Als dat laatste nu vaststond….
Frank Vernooij

8QLYHUVLWDLUHRSOHLGLQJHQ, een graad halen in de astrologie,
komen van de grond, m.n. in Engeland.We lezen hierover
geregeld in $VWURORJLFDO-RXUQDO Het was al mogelijk aan
het Keppler college in de staat Washington (USA). En in
India , waar astrologie nog als een vanzelfsprekende
wetenschappelijke zaak wordt beschouwd en diegenen ,die
om empirisch onderzoek vragen nog slechts een kleine
minderheid vormen. Maar ook aan de Universiteit van
Southampton, waar er een Researchgroep voor de kritische
studie naar astrologie bestaat o.l.v. Prof. Chr. Bagley.
En, een doorbraak, aan de Universiteit van Bath, waar,
ressorterend onder de Historische en Culturele Studies en
Studie van Religies een Studie van Culturele Astronomie en
Astrologie vormgegeven gaat worden.
De natuurkundige principes achter KHWEHJULSµNUDFKW¶
worden door TH. Ram uitgelegd in het zomernummer van
8UDQLDvan de WvA, waarna hij tot zorgvuldiger
formuleringen komt van analogieen in de psychoastrologische symboliek, waar dit begrip ook vaak opgeld
doet.
De W.v.A. heeft overigens m.b.v. een subsidie een aantal
GDWDEDVHVRSFGURP kunnen aanschaffen, waar onder de
Astrodatabank van Lois Rodden (42000 data).
Theo van Berkel, u herinnert zich nog zijn lezing over de
werkwijze van 1RVWUDGDPXV, heeft een website
gepubliceerd, met informatie over Nostradamus, zijn
profetieën, het onderzoek en zijn publicaties. De URL is
www.nostradamusresearch.org
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- Wie kan mij aan de hand van deze bladzij de titel, auteur en het jaar van editie opgeven van dit
antiquarisch boekje waaraan kaft en titelblad ontbreken? Rechts onderaan op blz. 9 staat in
potloodschrift de naam H.Groes en een nummer, vermoedelijk uit een bibliotheek. Was H.Groes
de schrijver en stond op de achterkaft nog iets naders over deze persoon vermeld? Graag inl. aan
Maria Meij via het NVWOA-secretariaat, of rechtstreeks per e-mail aan geomare@planet.nl
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