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eerste druk – februari 2023
tweede druk – maart 2023

derde druk – april 2023
vierde druk – mei 2023
vijfde druk – juni 2023
zesde druk – juli 2023

zevende druk – augustus 2023
achtste druk – september 2023
negende druk – oktober 2023
tiende druk – november 2023
elfde druk – december 2023 
twaalfde druk – januari 2024

           
   

Eg Sneek





Deze AGENDA 2023 is een al lopende agenda, die elke maand een herziene druk krijgt,
waarin de gebeurtenissen van een afgelopen maand zijn bijgewerkt.
In  2002  ontstond  al  een  eerste  agenda  waarin  de  lopende  gebeurtenissen  werden
vergeleken met de planeetstanden in dat jaar. Ik heb die agenda tot het jaar 2015 weten
vol te houden. Het gaf een rijke verzameling aan planeetbetekenissen.
Nu  er  een  interessante  JUPITER/URANUS  conjunctie  aan  komt  in  2024,  en  deze
conjunctie zich in de zomer van 2023 al laat zien, heb ik deze jaaragenda's weer geopend.
De JUPITER/URANUS conjuncties komen elke 14 jaar voor.

Jupiter Uranus conjuncties
 

1568   1582   1596   1609
1623   1637   1651   1665
1679   1692   1706   1720
1734   1748   1762   1775
1789   1803   1817   1831

   1845   1858   1872   1886   
1900   1914   1927   1941
1955   1968   1983   1997
 2011   2024   2038   2052
 2066   2080   2093   2107
 2120   2134   2148   2163

   
                                                   

Deze samenstand van JUPITER en URANUS brengt altijd grote veranderingen met zich
mee. Geen enkele conjunctie is gelijk aan een andere. De andere planeetaspecten geven
aan zo'n periode een heel eigen signatuur. Voorbeelden uit de loop van de geschiedenis
laten zien hoe die veranderingen hebben plaatsgevonden.
Het ligt in de bedoeling om in de AGENDA van 2024 een paar uitgebreide analyses te
schrijven over enkele opvallende JUPITER/URANUS conjuncties.
Op de volgende bladzijden volgen enkele korte omschrijvingen van een viertal conjuncties.

Aan de hand van deze beschrijvingen en de betekenissen van de conjuncties in de zomer
van 2023, moet het mogelijk zijn om de JUPITER/URANUS conjunctie van 21 april 2024 te
zien aankomen.
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In 1775 begon de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Kolonisten kwamen in opstand
tegen de Britse belastingen. Ze wilden zich vrij maken van Engeland.
De Zon/Jupiter/Uranus conjunctie vond plaats op de grens van Stier en Tweelingen. Deze
planeten stonden driehoek Pluto en Neptunus.
In  het  jaar  1776  ontketenden  de  Engelsen  een  groot  tegenoffensief,  waarbij  de
Republikeinen  zich  moesten  terugtrekken  in  het  achterland.  Deze  tegenstand  werd
aangegeven door een Jupiter ingaand vierkant op Saturnus.

In1789 brak de Franse Revolutie uit. De Zon/Jupiter/Uranus conjunctie vond plaats op de
grens van Kreeft en Leeuw. De bestorming van de Bastille in Parijs op 14 juli 1789 wordt
algemeen gezien als het begin van deze revolutie.
Al  in  het  voorjaar  van 1788 was verzet  ontstaan tegen de alleenheerschappij  van de
koning Lodewijk XVI. In verschillende departementen vormde men een eigen Assemblée,
waarmee het bestuur van de regio in eigen handen kwam. 
In  de jaren 1792 tot  1794 veranderde de revolutie  in  een dictatuur  onder  leiding  van
Robbespierre. In deze jaren 1892 tot  1894 stond Uranus oppositie Pluto. Saturnus en
Jupiter maakten daar vierkanten mee.
In de AGENDA 2024 staat een uitgebreide analyse van de Franse Revolutie.

6



In 1941 in het begin van de Tweede Wereldoorlog vond in Nederland de Februaristaking
plaats. Arbeiders in Amsterdam kwamen op 25 en 26 februari 1941 in opstand tegen de
deportatie van Joden uit hun stad. Ook in Groningen protesteerden studenten tegen het
verwijderen van Joodse studenten.
Begin  februari  1941 stond Jupiter  ingaand conjunct  op  Saturnus.  Op 15 februari  ging
Jupiter  aan  Saturnus  voorbij.  Rond  die  tijd  hield  de  CPN  (Communistische  Partij
Nederland)  een  metaalstaking  tegen  de  tewerkstelling  van  arbeiders  in  Duitsland.
Daarnaast groeide het ongenoegen van de Amsterdammers over het deporteren van hun
Joodse stadsgenoten. Op 25 februari ontstond een staking bij het openbaar vervoer, en
sloeg over naar andere bedrijfstakken. De staking werd nagevolgd in andere steden. De
Duitse  bezetter  trad  hard  op.  Er  vielen  9  doden en 24 zwaargewonden.  Vele  stakers
werden  opgepakt.  In  de  maanden  erna  nam de  repressie  verder  toe.  Hoewel  Jupiter
conjunct Uranus kwam te staan op 7 mei, stond tegelijkertijd de Zon ingaand conjunct op
Saturnus. Het verzet was definitief gebroken. De planeet Saturnus stond het verdere jaar
conjunct Uranus.
Pas in de winter van 1943/1944 vond er een drievoudige conjunctie plaats tussen Mars en
Uranus. Dit aspect stond in de solaar van bijna alle soldaten die aan D-Day meededen. Ik
heb  onderzoek  gedaan  naar  planeetaspecten  bij  verzetsstrijders  van  de  Macquis  in
Frankrijk. Deze mensen hadden allemaal een Mars/Uranus conjunctie in hun solaar. 
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