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Planetaire golven en de nabije toekomst
Robert D. Doolaard

Cyclische processen kunnen worden voorgesteld als een sinusgolf. De plus- en minfase vormen
samen een geheel, een geheel van tegenstellingen.
Het is niet bekend in welke context de uitspraak van Heraclitus moet worden begrepen,
het laat zich echter wel raden.
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Onze tijdrekening en kalender zijn
gebaseerd op astronomische factoren, daar
kijken we niet van op. In de nacht vallen we
in slaap en in de herfst bereiden we ons
voor op de winter. We weten wat ons te
doen staat.

Minder bekend zijn we met planetaire cycli.
Daar zijn er veel van, zowel in de
astronomie als in de astrologie. In deze
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beschouwing beperk ik me tot
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astronomische cycli, met name de
RSNRPVW
RQGHUJDQJ
synodische perioden van de
buitenplaneten. De synodische periode
van twee buitenplaneten is de gemiddelde
tijd tussen twee conjuncties of opposities gezien vanaf de aarde, die, zoals we zullen zien, parallel
lopen met cycli de we kennen uit de geschiedschrijving. Want ook deze synodische cycli kennen
hun seizoenen.
De periode vanaf de conjunctie tot de
oppositie noemen we de uitgaande +fase
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en de periode tussen de oppositie en de
+HUDFOLWXVIUDJPHQWHQ
conjunctie met de ingaande, dalende -fase.
Die fasen kunnen we vergelijken met de
schijngestalte van de maan. De +fase valt
dan samen met de wassende maan en de 

fase met de afnemende maan.
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Deze twee fasen die elkaar voortdurend
afwisselen, verhouden zich tot elkaar als
opkomst en ondergang, als dag en nacht.
Zie daar het drama dat geschiedenis heet.
Is het zo simpel?
Ik vrees van wel. Maar er is een welkome
complicatie want er zijn meerdere
synodische cycli die een rol spelen. De vijf
buitenste planeten vormen wel 10
synodische cycli en die verkeren
doorgaans in verschillende fasen zodat het
meestal nooit geheel donker en ook zelden
volkomen licht is.
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de Pluto - Neptunus cycli
Voor deze introductie volsta ik met de Pluto-Neptunus cycli. Deze duurt van conjunctie tot de
volgende conjunctie 493 jaar.
Deze 2 planeten zijn in
resonantie want twee omlopen
van Pluto duren even lang als
RXUVRODUV\VWHPLQ
drie omlopen van Neptunus.
Daarnaast komt Pluto tijdelijk
ruim twee decennia lang binnen
de baan van Neptunus met als
gevolg dat als Pluto zich
beweegt door de tekens Leeuw
tot Waterman, dus door de
halve tropische dierenriem,
daar ongeveer even lang over
doet als Neptunus. Dat is de
reden van de langdurende
harmonieën tussen deze twee
hemellichamen die u op het
volgende overzicht kunt vinden.
Deze PL-NE cycli herhalen zich
met slechts kleine
veranderingen gedurende
duizenden jaren.
Gezien de resonantie in de
baanomlopen van deze twee
planeten met daarin de
langdurende harmonieën, plus
de conjunctie die siderisch
gezien zich altijd bevindt vlak bij
het aphelium van Pluto, is het
verbazingwekkend dat Pluto is
afgewaardeerd tot
dwergplaneet. Samen met Neptunus vormt hij een stelsel, naar mijn mening.
de culturele vruchtbaarheidscycli
De volgende grafiek ontleen ik aan mijn artikel “Het einde der tijden?”
Deze is geheel astronomisch gecomponeerd. Daarom ziet u in 6 stroken van elk 500 jaar de
conjuncties (blauwe stip), de opposities (rode stip) en de langdurende harmonie-aspecten (groene
lijnen) allemaal recht onder elkaar.
De traditionele tijdperken waarin historici de geschiedenis hebben ingedeeld beslaan elk
500 jaar. Die vallen samen met de Pluto-Neptunus cycli van 493 jaar. Dat is opmerkelijk maar
oppervlakkig gezien zou het ook een wonderlijke coïncidentie kunnen zijn.
De reden die mij laat beginnen bij -600 is gelegen in het feit dat in die 6de eeuw BC er een triple
conjunctie plaats vond tussen UR, NE en PL (Uranus, Neptunus en Pluto). Na 8 NE-PL cycli, bijna
4000 jaar later, gebeurt dat weer. Het bijzondere is dat in diezelfde 6de eeuw B.C. de klassieke
beschaving een aanvang neemt. Het perspectief is Europees, maar er is niets tegen uitstapjes. Het
hemelse scenario laat zien dat alle NE-PL cycli bijna aan elkaar gelijk zijn. De uitvoerenden geven
verschillende vertolkingen maar die volgen elke 500 jaar dezelfde dramatische lijn. Het gehalte
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overstijgt dat van de Griekse tragedie. Het gaat over de dood en wederopstanding van de cultuur!
En dan hebben we het nog maar over 1 cyclus, 1 golf. Het is wel de basis, de grondtoon, vaak
overstemd door de boventonen van de daaropvolgende cycli.
De dateringen in bovenstaande grafiek zijn met een timmermansoog te volgen, het is
milimeterwerk.
U ziet dat de meest tragische perioden zich afspelen tussen het einde van de langdurende
driehoek tot aan het begin van het sextiel. De 4 Ruiters van de Apocalyps hebben in het tijdsbestek
van deze grafiek al 6 maal mogen optreden... Daarna ging het licht weer op groen tijdens
bloeiperioden die aan het begin staan van een nieuwe cultuurhistorische periode van 500 jaar.
Momenteel bevinden we ons sinds 1943 in de periode van het langdurend sextiel en persoonlijk
ben ik van mening dat we in de interessantste periode van de geschiedenis zijn aanbeland. Het
verschil met de eerste helft van de 20ste eeuw, met een wereldcrisis en twee wereldoorlogen, is
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indrukwekkend. Maar toch, ook nu kom je de term crisis veelvuldig tegen in de media. Om dat toe
te lichten laat ik u de golven zien van 1900 tot 2042.
De conjunctie van twee planeten begint met 0, waarna de hoekafstand toeneemt tot de oppositie is
bereikt, 180 graden. Daarna neemt de hoekafstand weer af (afnemend) tot aan wederom 0 graden.
De vijf buitenplaneten, respectievelijk JU, SA, UR, NE en PL vormen dus tien synodische cycli. Dat
geeft 10 golven wat ondermijnend is voor je richtingsgevoel. Daarom heb ik die terug gebracht tot
3 golven die de naam van een planeet krijgen die de golf domineert. Zo wordt de UR-golf
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gedomineerd door UR, de SA-golf door SA en de JU-golf door JU. Daarnaast gebruik ik ook de
NE-golf omdat deze eveneens zeer dominant is zoals u kunt zien op de grafiek op blz. 3.
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Zo komen deze 5 buitenplaneten uiteindelijk allemaal aan de beurt. Vooral bij de JU-golf. Deze is
dezelfde als de Cyclische Indicatie die gebruikt wordt door André Barbault die het heeft van Henri
Joseph Gouchon (zie Golven en oorlogen 1500-2000). We gaan nu verder met de golven voor de
20ste eeuw:
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Tot aan de UR-0-PL van 1965 ging de UR-golf neerwaarts. Tijdens die -fase daalden eveneens de
SA- en JU-golf tussen resp. 1911 en 1916, en tussen 1936 en 1944. Die zijn op bovenstaande
grafiek te zien aan de rode onderbroken lijntjes. Het voorspel voor WOI begon met de
Balkanoorlogen van 1911-12 en de ramp eindigde in het jaar dat de JU-golf weer ging stijgen.
Zo ook WOII. In 1936 begon de Spaanse burgeroorlog dat als voorspel wordt gezien voor de
Tweede wereldoorlog. Deze oorlog eindigde in 1944-45. Daarna komt de SA-golf in de +fase die
samen valt met de wederopbouw. Die was achter de rug rond 1965, samenvallend met de PL-0UR die samen viel met een heftige emancipatie golf, bekend als de z.g. “jaren 60”.
Daarna ziet u een rood vakje die de periode markeert waarin zowel de SA- als de JU-golf dalen.
Die viel samen met een economische crisis.
Vervolgens zien we tussen 1996 en 2003 alle golven stijgen: dat was de tijd van de “New economy
boom”, aangejaagd door internet en de nieuwe media. Een optimistische tijd.
Dan gaan we nu over naar de periode tot 2042 die u ziet op de volgende grafiek.
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Een van de conclusies uit mijn oorlogen onderzoek luidt: Hoe erger de oorlogen hoe sterker het
planetair cyclisch verband dus hoe makkelijker te voorspellen. Het omgekeerde is natuurlijk ook
waar.
Momenteel verkeren we nog in een tijdvak met een dalende JU- en SA-golf (2014-22). De vorige
maal , tussen 1976-1983 viel die dus samen met een economische crisis en flink wat oorlogen. De
laatste crisis begon al met het dalen van de SA-golf eind 2007 en zou heviger moeten worden na
het dalen van de JU-golf in 2014-22.
In het voorjaar van 2014, op het astrologiecongres in Soesterberg, voorzag ik een oorlog en nog
een economische crisis maar moest het antwoord schuldig blijven op de vraag: welke oorlog?
Twee maanden later zagen we de gruwelijke beelden van onthoofdingen door strijders van de
Islamitische Staat die ook denken in de eindtijd te leven, met als gevolg de grootste humanitaire
ramp van deze eeuw die zich onder onze ogen voltrekt.
En het is opvallend: de gezamenlijk stijgende golven van de tweede helft van de jaren negentig
van de vorige eeuw vielen samen met het hoogtepunt in de Europese integratie. Nu diezelfde
golven dalen, zitten we in een periode van dreigende Europese desintegratie, wat de oplossing
van het vluchtelingenvraagstuk ernstig bemoeilijkt. Als de maatschappelijke golven dalen dan komt
alles ongelegen! Dan worden we bezocht door de gevolgen van onze zonden uit het verleden,
zoals de vernietiging van Irak als soevereine staat in 2003 o.l.v. de neoconservatieve bende van
Bush jr. Aan het daardoor ontstane machtsvacuüm danken we I.S. De Arabische lente is geheel uit
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het zicht verdwenen.
Ook in 2014 annexeerde Rusland het schiereiland de Krim en steunt het de separatisten in OostOekraïne. De verhoudingen tussen Rusland en het Westen zijn daardoor zo zeer verslechterd dat
er gesproken wordt over een nieuwe Koude oorlog.
Pas vanaf 2022 komt de JU-golf weer in de +fase en vanaf 2025 gaan alle golven omhoog, met op
de achtergrond het langdurend sextiel van PL-NE. Wat dat belooft zullen we meemaken. De
laatste keer dat dat plaats vond was tijdens de Renaissance. Dat was ook een “nieuwe tijd”.
Mocht ik nog tijd hebben dan zal ik u laten zien dat niet alleen oorlogen zijn te voorspellen (als ze
erg genoeg zijn) maar ook

de economie.
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Deze grafiek vond ik eind 2004 in NRC Handelsblad. De aanvullingen na 2004 zijn van mij, zo ook
de lijnen van minimum- en maximum trend. U ziet dat de koersen tamelijk gewillig de SA-golf
volgen.
De volgende grafiek laat alleen de opgaande fase zien van zowel de SA- als de JU-golf, anders
wordt het te druk. Tamelijk spectaculair zijn de drie perioden waarin de SA- en JU-golf gezamenlijk
stijgen. Dat zijn respectievelijk 1919-1926, 1956-1965 en 1996-2003.
Tijdens de 1ste periode stijgen de koersen van de minimum- naar de maximum trend. Tijdens de
2de periode doet ze dat weer. Gedurende de 3de periode stijgen de koersen van maximum naar
twee maal het maximum. Ongehoord! Al een kwart eeuw bevindt de Dow zich in het luchtledige.
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De buitensporige financiële injecties hebben de patiënt de hemel in gespoten. Acrobatische toeren
zonder vangnet...
In 2004, het jaar waarin deze grafiek werd gepubliceerd, maakte de economische redactie van
NRC-Handelsblad zich nog zorgen over die bubbel, maar nu, 12 jaar verder, hoor je er niemand
meer over. Een grafiek zoals deze lijkt me tamelijk zorgwekkend.
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Tot onze verbazing heeft de Dow Jones zijn hoogste stand bereikt in een periode met een dalende
JU- en SA-golf. Hoe lang zal dat nog duren?
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