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Neptuniaanse verkenningen

Robert D. Doolaard

Uranus!

abstract:
Zijn mensen met een bijzonder geplaatste Uranus inderdaad Uraniërs in de zin die de
astrologie daaraan geeft?
Wat zijn de belangrijkste astronomische en (dus?) astrologische overeenkomsten en
verschillen met Neptunianen, als die er al zijn. Kortom, is de conclusie van sommige
sceptici gerechtvaardigd die luidt dat er geen enkel bewijs bestaat voor de geldigheid van welke vorm van astrologie dan ook. Als zij gelijk hebben dan moeten alle
onderzochte factoren op het te verwachte gemiddelde uitkomen. Dat doen ze nietWat is er aan de hand? Een zoektocht naar waarheidsvinding.
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Neptunianen

Uraniërs

1 Zon in aspect met Neptunus

32

(1: 3)

1 Zon in aspect met Uranus 59

2 Zon in Vissen, en/of

19

(1:36 =factor 2)

2 Zon in Waterman, en/of

3 Neptunus in Vissen, en/of

13

(1:432=factor 3)

3 Uranus in Waterman, en/of 7

4 Zon in 12, en/of

11

4 Zon in 11, en/of

21

5 Neptunus in 12

10

5 Uranus in 11

18

22
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Neptunianen

kunst en kosmos
16 kunstenaars, 3 astronomen, 6 astrologen,
4 sektestichters, 2 psychiaters,
1 mysterieuze uitvinder, 1 paragnost, 1 ontdekkingsreiziger

34 van 36 tonen talenten waarin Neptunus volgens de traditie een grote rol
speelt.

60 Uraniërs

36 Neptunianen:
SO-UR: UR-NE: SO-PL: UR-PL:
24

+21

+19

SO-NE: UR-NE: SO-PL: UR-PL:

+14= 78

18

+15

+21

+30 = 84

expectancy
rate

Twee derde van de Neptunianen zijn geboren met ook een aspect tussen de Zon en Uranus en bijna evenveel met een een aspect tussen
Uranus en Neptunus. Dat is uitzonderlijk want dat is in beide gevallen
ongeveer 2 x zoveel als het toeval toestaat.
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Uraniërs en Neptunianen
Ik vond 60 Uraniërs tegenover 36 Neptunianen. Wat een verschil in aantallen!
Aanvankelijk was ik enigszins verbaasd maar kwam al snel tot de volgende conclusie:
1) Het is blijkbaar makkelijker voor Uraniërs dan voor Neptunianen
om met hun talenten een mate van bekendheid te bereiken.

2)
Het is voor Neptunianen veel moeilijker om bekendheid te verwerven dan voor Uraniërs,
want ze hebben daarvoor heel wat meer talenten (aspecten) nodig dan Uraniërs.
Deze conclusie sluit naadloos aan op de vorige. Het is niet anders.
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Er is dus voor Uraniërs 2 maal zoveel behoefte aan Pluto dan aan Neptunus (in relatie met Uranus), terwijl Neptunianen juist meer ondersteuning vinden van Uranus (in
relatie met de Zon en Neptunus).
3) Neptunianen doen het dus graag met Uranus,
terwijl Uraniërs de voorkeur geven aan Pluto.
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Clustervorming
De periode van 50 jaar.1900-1950, bevat 33 horoscopen. 20 van deze 33 horoscopen zijn voorzien van
een Uranus-Pluto notering en dat is opvallend hoog (20 i.p.v. 11). We onderscheiden daarin 3 clusters:
1. tussen 1899-1903 in 5 jaar 8 horoscopen
2. tussen 1930-1935 in 6 jaar 6 horoscopen
3. tussen 1943-1945 in 3 jaar 6 horoscopen
Dus in een tijd van bij elkaar 14 jaren bevinden zich 20 horoscopen terwijl dat er gemiddeld in die 14
jaar ongeveer 8 zouden moeten zijn.
Een soortgelijk clustereffect doet zich ook voor bij de Neptunianen.
Daar zien we tussen 1852 en 1857, dus in 6 jaar, 8 noteringen in de kolom UR-NE, terwijl op basis
van 26 horoscopen over 50 jaar het gemiddelde rond de 3 uitkomt.

4) Er worden (in dit onderzoek) meer bekende Neptunianen geboren tijdens een UR-NE
majeur-aspect dan tijdens de afwezigheid daarvan en eveneens worden er meer bekende
Uraniërs geboren tijdens een UR-PL majeur-aspect dan in tijden zonder,
hetgeen voorgaande conclusies over voorkeuren bekrachtigt.
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Nog meer voorkeuren van Uraniërs?
Om daar achter te komen heb ik hun beroepen verdeeld in de volgende categorieën.
snelheid en lawaai: 5
wereld van de macht: 11
schrijvers: 12
overige kunsten: 12
astrologen: 10
uitvinders: 2
diversen: 6
sektestichters: 2
Het verschil in beroepskeuze vergeleken met Neptunianen is tamelijk opvallend.
Mensen uit de “wereld van de macht” zoals politici, militairen, etc. komen bij Neptunianen nauwelijks voor (slechts Cecil Rhodes). Ook mensen uit de sportwereld, het zakenleven of de industrie
ontbreken. Hoe anders ligt dat bij Uraniërs? Heel anders! De wereld van de macht wordt daar
vertegenwoordigd met wel 11 mensen. Niet verrassend (vanuit een astrologisch perspectief)
maar wel apart.
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steeds sneller, hoger, verder en erger
snelheid en lawaai

Rodden Rating: factor: SO in t: h:
1902
1903
1912
1930
1945
1969

Lindbergh, Ch
First Flight
Braun, W. von
Armstrong, Neil
First Atom bomb
First step on Moon

AA
AA
A
A
AA
AA

2
3
3
2
2

AQ 3
SA 11
AR 11
LE
3
LE 11
CA 6

asp: - UR t: h: SO-N: SO-P: U-N: U-P: N-P:
- 60 - SA 1
- 0 - SA 11
- 60 - AQ 9
- 120 - AR 11
- 60 - GE 10
- 60 -LI
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120
180
90

120

0
60

SO-JU: - SA:

180
180

60

90
60
0

60
60

SO-N: SO-P: U-N: U-P: N-P:
0
4
0
4
1

60

135

vliegenier
1st flight
raketten
astronaut
genocide
man op maan

SO-JU: - SA:
0
0

“meer voor mannen”
In deze 5 horoscopen staan zowel de Zon als Uranus in mannelijke tekens en positieve huizen.
Wat vooral opvalt is de afwezigheid van aspecten met Neptunus en de dominantie van aspecten
op Pluto.
Van de 5 SO-PL aspecten en de 5 UR-PL aspecten zijn er in beide gevallen 4 bezet.
5) De UR-PL cycli zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van o.a. Het Militair-industrieel complex.
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