
De geest diep gezonken in rigide opgelegd mechanisch 
dogmatisme, zal organisch vrije gedachten verachten! 

 
De Kondratieff-golf is de meesterbron van alle economische voorspellingen en belichaamt een fractale 
subcyclus van een lagere orde binnen de 8000-jarige cultuurcyclus van Oswald Spengler. In het in 
1923 van de persen gerolde boek: ‘Der Untergang des Abendlandes, umrisse einer Morphologie der 
Weltgeschichte’ (Verlag C.H. Beck, München 1923) zet Spengler de opbouw1, groei2, bloei3 en 
neergang4 van verscheidene wereldculturen tegen elkaar af met als eindconclusie, dat binnen iedere 
8000 jaar de opkomst en neergang van vier culturen plaatsvindt, verdeeld in twee uitbreidingsculturen 
(groei) en twee beschermingsculturen (krimp). Als Russische Matrushka-poppetjes kan iedere cyclus 
dan ook fractaal worden onderverdeeld in subcycli van een lagere orde. 
 

 
 
Op basis van deze perceptie bevindt de wereld zich thans in de 27e Kondratieff-golf binnen het huidige 
door Spengler als ‘Faustisch’ aangeduide tijdperk. Cycli zijn een weerspiegeling van een 
deterministische wereld, waarin ingrijpen van buitenaf zinloos en zelfs ronduit lachwekkend is. 
“Ducent fata volentem; nolentem trahunt!”, aldus de Romeinse voorvaderen. “Het noodlot leidt de 
gewillige; de onwillige wordt meegesleurd!”. So, go with the Flow!  
 

 
 

De in 1925 door Stalin aangestelde wetenschapper Nicolaï Dimitri Kondratieff - die als opdracht 
meekreeg het bewijs te leveren, dat het verachtelijke Westerse kapitalisme uiteindelijk tot een 
rampspoed zou leiden - voorzag na enkele jaren van onderzoek al in 1928 een deflatieperiode voor de 



toenmalige 30-er jaren. Zijn theorie, dat onderliggende cyclusbewegingen het economisch leven sturen 
en dat overheden daar dus geen enkele invloed op kunnen uitoefenen, schoot het Marxistische regiem 
destijds in het verkeerde keelgat. Na eerst uit al zijn functies te zijn ontheven werd de arme Nicolaï 
uiteindelijk in 1930 naar Siberië gedeporteerd, waarna niemand meer iets van hem heeft vernomen. 
Kwade tongen beweren dat hij kort daarna is gefusilleerd, weer anderen dichten hem een vredige dood 
toe in 1938. Zijn theorie was “verkeerd en reactionair”, aldus de officiële Sovjet-encyclopedie. 
Kondratieff was overigens niet de ontdekker van de gemiddeld 55-jarige conjunctuurgolf. Velen 
gingen hem voor, waarvan de Nederlander Van Gelderen en de Amerikaan Clarke de meest 
genoemden zijn. Wel heeft de intensieve en grondige statistische aanpak van zijn onderzoek veel 
diepzinnig inzicht gebracht. Het is ook daarom, dat de van origine Oostenrijkse Harvard-professor 
Joseph. A. Schumpeter in zijn dikke pil ‘Business Cycles’ (Porcupine Press, Philidelphia 1939) de 
naam van Kondratieff aan deze belangrijkste zichzelf repeterende economische levenscyclus verbond. 
Hij beschouwde de Kondratieff-golf als “The single most important tool in economic 
prognostication”.  
 
De Kondratieff-golf dient dus de basis te vormen van alle macro-economische verwachtingen en ligt 
samen met de door Oswald Spengler beschreven 2000-jarige cultuur-cyclus ten grondslag aan het 
cyclusconcept van zelfstandig optietrader en vermogensbeheerder Koen Hoefgeest. Alleen als alle 
gebeurtenissen in het zichtbare leven door een onderliggend krachtveld worden geregeerd, kan de 
toekomst c.q. de beurs in kaart worden gebracht. Echter, eenieder weet hoe tegen een bal moet 
worden getrapt, maar wie bereikt het niveau van Johan Cruyff? Dat de door de hedendaagse 
(pseudo-)wetenschap te berden gebrachte fictieve apen doorgaans beter met pijltjes gooien dan 
analisten kunnen voorspellen, zegt in dat licht meer over de inferieure kwaliteiten van  analisten dan 
over de niet voorspelbaarheid van toekomstgebeurtenissen. De strikte Westerse “Technologie-kerk” 
duldt nu eenmaal geen enkele tegenspraak, en stelt op het eerste gezicht plausibele hypothesen op die 
de onbetwiste onvoorspelbaarheid van de toekomst impliceren. De amateur archeoloog Erich von 
Däniken poneert in zijn boek “Waren de Goden Kosmonauten” echter weer gelijkwaardig 
aannemelijke contrastellingen, die  erop wijzen dat de aarde in een ver verleden door “buitenaardse 
wezens” moet zijn bezocht. Hoe anders kon de Turkse zeeman Piri Reis al in 1513 landkaarten met 
de nauwkeurigheid van satellietfoto’s in zijn bezit hebben? Hoe anders kan het mysterie van de 
piramides worden verklaard? En wie had gelijk, toen Gallileo Gallileï destijds concludeerde dat de 
aarde om de zon moest draaien in plaatst van andersom? Leonardo Da Vinci en Jules Verne werden 
in hun levensdagen als fantast afgeschilderd, thans worden ze als visionair geëerd. De uitkomsten 
van de hedendaagse ‘wetenschap’ worden als de geschriften van een geestdodende godsdienst 
klakkeloos voor zoete koek verorberd, terwijl empirische vaststellingen die het tegendeel bewijzen, 
als curieuze hersenspinsels worden neergesabeld en dienen te worden bestreden. Nicolaï Kondratieff 
kreeg de opdracht te bewijzen dat het Kapitalisme tot de algehele ondergang zou leiden, terwijl het 
Communisme de wereld naar het hoogst mogelijke platform zou begeleiden. Na jarenlang uitgebreid 
statistisch onderzoek kon de gedoemde Kondratieff alleen maar concluderen, dat noch het 
Kapitalisme noch het Communisme van enige invloed op het reilen en zeilen van de wereldeconomie 
kon zijn. Uit de door Kondratieff verzamelde gegevens destilleerde hij immers, evenals eerder al 
minstens twee voorgangers, een organisch terugkerende cyclus met een gemiddelde lengte van circa 
55 jaar. En passant voorspelde Kondratieff naar aanleiding van zijn bevindingen nog voor zijn 
deportatie een langdurige en zeer zware economische periode voor de jaren die komen gingen. Hij 
werd als een rat verdelgt! Kennis is macht, en kennis concentreert zich altijd in de gelederen van 
minderheidsgroeperingen. Niet voor niets concludeerde Von Goethe na jarenlange mensenstudie, dat 
de zijde van de minderheid steeds meer de juiste was, daar het altijd de intelligentste blijkt te zijn. 
Geloof gerust dat de wereldgebeurtenissen onder curatele staan van de corrupte politiek en het 
nieuws op CNN, CNBC of in de kranten de oorzaak is van alle veranderingen. Na objectieve 
bestudering van eeuwenoude grafieken blijkt echter dat de gevormde patronen geprononceerde 
veldkarakteristieken vertonen. En wie op de kleuterschool goed heeft opgelet weet dat daar dan een 
onderliggend krachtveld aan ten grondslag moet liggen. De massa acteert als onwetende acteur op 
het brute wereldtoneel (Shakespeare) en volgt een al eerder uitgeschreven script. Alleen de 
pienterste geesten die vanuit dit uitgangspunt vertrekken zullen een regelmaat in de voorspelbaarheid 
van de toekomst kunnen ontdekken. Nieuwsfeiten zijn dan geen oorzaak, maar juist het gevolg van 
een verschuiving van het onderliggende massahypnoseveld. 
* DESTINY IS REAL! * Het hangt echter van de tovenaarskunsten van de voorspeller af, of hij na 
afloop van het spelletje met een rinkelende zak muntjes het casino weer uitrolt. Beurzen voorspellen 



is net als topsport, een spel der vaardigheden gekoppeld aan onuitputtelijke inzet. Velen kennen de 
regels, slechts weinigen bereiken de top. 
In september 1929 herhaalde de toenmalige gerespecteerde president van de NYSE de al eerder 
uitgesproken woorden van U.S.president Hoover:”Wij staan aan het begin van de grootste en 
langdurigste groeiperiode uit de geschiedenis van de Amerikaanse economie!” Nog geen week later 
begon de toenmalige Dow aan zijn collaps die na uiteindelijk drie dramatische jaren de teller deed 
stokken op een ongekend verlies van –90%! What a Bummer! In de 20-er jaren deed de radio haar 
intrede. Het aandeel RADIO was in 1929 één van de grote stijgers van de beurs. Wat toen de radio 
was, is thans wellicht het Internet! Primo 1929 werd door economische kopstukken de term New 
Economy uitgevonden. Een andere kijk op de economie die alle tegenspoed uit het verleden had 
uitgebannen. Wie schetst de verbazing dat onlangs rond het Millennium deze echo uit het verleden 
wederom de kop opstak. De herrijzenis van de Nieuwe Economie was een feit, en voornamelijk 
academisch geschoolden geloofden ook daadwerkelijk in dit utopisch zweverige sprookje dat 
regelrecht uit de pen van de gebroeders Grimm zou kunnen hebben gevloeid! Het einde van de 
“Herfst” was aangebroken. Know your history, dudes! 
 

 

 



 
De huidige 27e Kondratieff-golf uit Spengeler’s huidige 2000-jarige Westerse cultuurcyclus (500-
2500 A.C.) startte op de bodem van de kapitaalmarktrente in 1949 om samen met de uitzinnige 
speculatiehausse in het zilver, goud en de kapitaalmarktrente in 1980 de top te vormen. Sindsdien 
zijn de industriële grondstofprijzen en de kapitaalmarktrente (=prijs van geld) per saldo aan een 
dalende trend begonnen, waardoor de bedrijfswinsten als gevolg van een zogenaamd positief 
hefboomeffect van Vreemd Vermogen als Billy Turf konden aandikken. De “herfst”-periode (‘Early 
Deflation’ 1980-2000) uit de Kondratieff-golf staat derhalve borg voor de sterkste Bull-market in 
aandelen. Todat Koning Winter rond circa 2009-2013 weer van de troon wordt gestoten zal deze 
dalende tendens van grondstoffen, edelmetalen, rente en aandelen in koopkracht gemeten per saldo 
voortduren. Na de Kondratieff-*CRASH* van de aandelen zal ook de vastgoedmarkt zich 
uiteindelijk bij dit rijtje voegen. Het einde van ‘Early Deflation’ wordt steevast ingeluid door een 
grove speculatiehausse. Beleggers deinsden primo 2000 niet meer terug voor gemiddelde  K/W-
verhoudingen boven de 100 en meer. Thans zijn aandelen ondanks de forse daling van de markt 
historisch bezien nog steeds brandpeperduur en is de Kondratieff-“Winterperiode” (‘Runaway 
Deflation’) aangebroken! In de workshop op het symposium zal aan de hand van een keur van 
grafieken en een fractale onderverdeling van de Kondratieff-golf  een ondubbelzinnige, voor 
sommigen schokkende dan wel ridicule toekomstvoorspelling worden gepresenteerd die haaks staat 
op de visie van menig vooraanstaand  academisch geleerde. Maar zoals de Griekse wijsgeer 
Heraclitus 500 jaar voordat de Verlosser met draadnagels aan het kruis werd gespijkerd al zei: “De 
Wijzen zijn niet geleerd; en de geleerden zijn niet Wijs!” 
 
 
 
Inhoud van de workshop: 
 
Introductie 
 
Cycli: 

1. De Kondratieff-golf 
2. De Kitchin-cyclus 
3. De Zekere Zaak-cyclus® 
4. De Dubbel Draai-cyclus® 

 
Technische indicatoren: 

5. Relatieve Sterkte Index 
6. Commodity Channel Index 

 
Marktvoorspelling: 

7. Algemene marktvooruitzichten  
8. Specifieke TiPs! 

 

 


