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Inleiding

De geschiedenis van de mens vormt het fundament van zijn 
ontwikkeling en de voeding voor zijn toekomst. De toekomst 
borduurt voort op wat kan worden verbeterd, bekeken vanuit 
het verleden, maar herhaalt ook de zaken die gruwelijk zijn 
misgegaan in het verleden. Voor de verbetering hebben wij 
een actief bewustzijn ontwikkeld en kunnen daardoor soms 
zelfs met een wat hypocriete blik naar het verleden kijken. 
Het gevoel van ‘we hebben het toch maar mooi gefikst’ is 
ons niet vreemd. Dit treedt nogal eens op door de loop van 
de generaties van een familie. Een opvallend fenomeen is, 
dat we heden ten dage de uitdrukking ‘met de kennis van 
nu’ regelmatig horen. Dit is een hoopgevende ontwikkeling 
omdat dit aangeeft dat we met z’n allen meer over het verleden 
hebben nagedacht en ervan willen leren. De opdracht voor 
de moderne tijd is dat we belangrijke gebeurtenissen die ons 
allen treffen, anders leren te duiden. Elke gebeurtenis krijgt 
een vervolg of je nu wilt of niet. Het oude spreekwoord ‘wat 
je zaait dat zul je oogsten’ drukt dit kernachtig uit. In mijn 
visie heeft elke positieve maar ook dramatische gebeurtenis 
een oorzakelijk verband in het verleden. In dit boek wil ik 
de lezer meenemen in mijn zoektocht naar het duiden van 
die boodschap. Deze verbanden zijn niet eenvoudig weg 
te zetten in de termen van goed en kwaad maar dienen te 
worden bekeken vanuit de evolutie van het onbewuste. 
Dat er veel geschiedenisvervalsing heeft plaatsgehad, is een 
logisch gevolg, niet zozeer van bewust frauderen maar vooral 
omdat het onbewuste door de tijd heen een evolutionaire 
groei doormaakt die ertoe leidt dat we zaken steeds vanuit 
een ander standpunt benaderen. Te vergelijken met een 
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beeldhouwer die uit een stuk marmer een figuur bevrijdt en 
er een kunststuk van maakt. Er kunnen vele kunststukken 
besloten liggen in een ruw stuk marmer. Het is de kunstenaar 
die bepaalt welke figuur wordt bevrijd. Wij kunnen allemaal 
levenskunstenaars worden!

We leven in een moeilijke, ingewikkelde maar ook 
interessante tijd waarin ongelijkheid, verdeling van rijkdom 
tegenover armoede, nog nooit zo groot is geweest. Begin 
januari 2015 bracht Oxfam Novib een rapport uit waarin 
staat dat de rijkste 1 procent van de wereldbevolking in 
2016 meer bezit dan de andere 99 procent bij elkaar. Hierbij 
ging Oxfam Novib ervan uit, dat er niets werd gedaan om 
de groeiende ongelijkheid te stoppen. De wereldberoemde 
econoom Thomas Piketty komt met ideeën hoe je dit zou 
kunnen oplossen en dit is een hoopvolle ontwikkeling!
Ook zinloos geweld, het leed van ebola-slachtoffers, 
bootvluchtelingen die op de vlucht zijn voor honger, 
ontbering en geweld in hun land, zijn zaken die ons actueel 
bezighouden. Doordat in de laatste eeuw de wereld onze 
achtertuin is geworden, klopt het leed op onze achterdeur, 
zonder dat we hier een adequaat antwoord op kunnen geven. 
Hierdoor wordt de vraag naar zingeving ten opzichte van 
veel leed groter en omdat dit alles binnenkomt maar niet 
kan worden verwerkt, wordt ons onbewuste overbelast door 
negatieve ervaringen. Dientengevolge ontstaat er bij mensen 
die hiervoor gevoelig zijn agressie met alle nare gevolgen van 
dien. 
In vroegere tijden wist de kerk in onze Europese cultuur nog 
de boodschap door te geven dat dit alles Gods wil zou zijn. 
In latere tijden werd dit: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. 
Kortom, we zijn steeds bewuster en mondiger geworden ten 
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opzichte van het lijden. Op zichzelf is dit geen verkeerde 
zaak, maar de willekeur van het gebeuren maakt ons angstig 
en bang in een tijd dat bijna alles kan worden verklaard. Het 
vraagt van ons een heel andere kijk op wat er om ons heen 
gebeurt. In mijn driedelige serie Het collectief geheugen wil ik 
proberen om in deze onbestemde angstgevoelens voor het 
onverwachte een bepaalde ordening aan te brengen. Met 
andere woorden: alles wat gebeurt, heeft een verleden, een 
(soms verhulde) oorzaak.
Zoals ik in deel 1 schrijf over het persoonlijk en collectief 
onbewuste en zijn werking, wil ik in dit boek de lezer 
meenemen in de Nederlandse geschiedenis om een 
duidelijker zingeving aan de geschiedenis toe te kennen 
met haar gevolgen in de toekomst. Het betreft vooral 
collectieve gebeurtenissen maar soms ook persoonlijke 
belevenissen van historische personages. Dit drukt zich uit 
in het collectief geheugen, waarin de herinneringen van 
de gemeenschappelijke geschiedenis van Nederland ligt 
opgeslagen en in het persoonlijk onbewuste van personen 
die een belangrijke rol hebben gespeeld in die geschiedenis 
en die weer gereïncarneerd zijn in dezelfde omgeving.

Wanneer je heden ten dage de krant openslaat en leest 
over het grote leed van de mensen die dringend behoefte 
hebben aan schoon water, of de mensen in Syrië die voor 
IS op de vlucht zijn, dan kun je daar vanuit de logica geen 
rechtvaardigheid in ontdekken. Volkeren die het toch al 
zo slecht hebben, worden door zo veel ellende getroffen. 
Eerlijkheid lijkt ver te zoeken. 
Het merkwaardige is dat op primair niveau ieder mens 
op zoek is naar een vorm van waarheid, zekerheid en 
voorspelbaarheid. Ons onderwijsstelsel is een goed 
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voorbeeld van hoe je iets dat in de volwassenwereld juist is, 
overdrachtelijk gaat maken aan opgroeiende kinderen. Stel 
je eens voor dat er een leerkracht voor de klas gaat staan die 
bij alles wat hij onderwijst zegt dat hij het niet zeker weet en 
steeds zijn kennis en visie in twijfel trekt. Toch is dat wat er 
gebeurt als we ellende willen verklaren, we zeggen namelijk 
dat we meestal niet weten hoe het zo gekomen is. Deze 
leraar zou al snel zijn geloofwaardigheid verliezen en moeten 
vertrekken. Toch luisteren we zonder dat we er weet van 
hebben elke dag naar ‘leraren’ in de vorm van politici die 
het allemaal niet weten, alleen zeggen ze het u en mij niet 
dat ze het niet weten. Dit moet toch onbewust depressief 
maken? Het is daarom de hoogste tijd om ieder afzonderlijk 
het heft in eigen hand te nemen en op zoek te gaan naar eigen 
zingeving; een zingeving die vrij is van dogma en betutteling. 
Recentelijk was ik op een uitvaartdienst van een Brabantse, 
katholieke overledene. De voorgangster van de dienst 
verwoordde de biografie van de overledene mooi. Zij zei dat 
de mens door God een puzzel krijgt voorgelegd zonder het 
voorbeeld erbij, en dat het aan ons is de puzzel al dan niet 
te leggen. Het vierkant hebben we al met zijn gladde stukjes 
aan de zijkant, daarvan weten we zeker dat ze zo moeten 
liggen. Dit beeld past goed bij onze kennis over persoonlijk 
en collectief onbewuste. Het collectief onbewuste zijn 
de stukjes aan de rand die we herkennen in de familie, 
volksgroeperingen waarmee wij in ons leven verbonden 
zijn. De inhoud van de puzzel moeten we zelf zien te vinden, 
zonder het felbegeerde voorbeeld dat, hoe tegenstrijdig, wel 
aanwezig maar niet zichtbaar is. 
Door je eigen vorige levens te herkennen in het leven van nu, 
kun je je eigen voorbeeld creëren; dit zal automatisch leiden 
naar de randen van de puzzel, de collectieve groeperingen 
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waaraan de ziel verwant is, zonder dat hij/zij hier een 
tastbaar bewijs voor heeft vanuit het heden.
Door ruim twintig jaar onderzoek is mij gebleken dat 
in de laatste twee eeuwen de tijd zich heeft versneld en 
dat thema’s zich razendsnel herhalen om zodoende een 
oplossing af te dwingen. Sinds de ontdekking van Pluto in 
1930 - inmiddels gedevalueerd tot dwergplaneet - bepaalt 
Pluto hoe de blikrichting van de tijd is zoals ik in dit boek zal 
aantonen. Vanaf het moment dat een planeet wordt ontdekt 
door de mens, wordt de archetypische werking ervan pas 
zichtbaar en werkzaam; daarvóór werkt de energie geheel 
onbewust en kan niet worden benoemd. Zo hebben we sinds 
1930 pas het echte vermogen om heel kritisch naar dingen 
te kunnen kijken zodat we vast ingesleten patronen kunnen 
doorbreken. Doen we dit niet, dan gebeurt dit veelal door 
een noodlottige gebeurtenis.
Op dit moment staat Pluto tot het jaar 2025 in het teken 
steenbok, deze tijd zal in het teken staan van soberheid en 
het herontdekken van het persoonlijk onbewuste. Primair 
zullen we in deze tijd vooral tegen onze eigen weerstanden 
aanlopen; dit kan enorme agressie veroorzaken omdat 
onmachtige gevoelens primair de overhand zullen hebben. 
Deze uiten zich onder meer in drama’s zoals met de MH17 
en de aanslagen in Parijs op Charlie Hebdo en de Bataclan 
en de recente aanslagen in Berlijn. Maar ook in het gewone 
sociale leven kom je dit element tegen.

Om een kernachtig polariserend karmisch voorbeeld te geven 
ten opzichte van de lijdende mensheid nog het volgende: de 
mensen die nu de moed hebben om onvoorwaardelijke steun 
te geven aan de vluchtelingen die op dit moment [2016] naar 
ons toekomen, verbinden zich onbewust met de collectieve 
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voorgeschiedenis van ons verleden, die heeft gemaakt dat we 
nu in relatieve welstand leven. Denk hierbij aan onze VOC-
mentaliteit die Balkenende destijds zo prees. De geschiedenis 
die voor ons Nederlanders voor een groot deel wordt bepaald 
door kolonialisme en zelfverrijking in het verleden, ten 
koste van andere volkeren. Vanuit dit gedrag uit het verleden 
ontstaat nieuwe verantwoordelijkheid die in de toekomst 
vorm moet krijgen in een tolerantere houding ten opzichte 
van zogenaamde ‘gelukszoekers’. Immers, wij waren zelf in 
het verre verleden ook zogenaamde ‘gelukszoekers’.
Strikt gezien bestaat er geen goed of kwaad wat de kerk ons 
ruim twee millennia heeft doen geloven. Wat het kwaad 
is, is het ontbreken van bewustzijn. De vele vluchtelingen 
die nu Europa binnenkomen, zijn in mijn visie dan ook 
zielen die in een vorig leven in Europa karma hebben 
opgebouwd dat ze vandaag de dag, nu de grens tussen de 
twee bewustzijnslagen dunner is geworden, onbewust naar 
onze oorden drijft om daar hun persoonlijke karma verder 
uit te werken. Hoe harder we ze terugwijzen, hoe sterker de 
stroom zal worden. Elk land trekt bekeken vanuit zijn eigen 
unieke collectieve geschiedenis onbewust de vluchtelingen 
naar zich toe, die daar karmisch gezien het best bij passen. 
Zo zullen landen zonder koloniaal verleden relatief gezien 
minder aanzuigende kracht hebben dan met. Er is als het 
ware in hoogste instantie nog een oude schuld te vereffenen. 
Ik besef dat dit een vrij gemakkelijke en goedkope uitspraak 
lijkt, waar beleidsmakers die de problemen moeten oplossen 
niet veel mee kunnen. De bedoeling van mijn driedelige 
serie over het collectief geheugen is de lezer uit te nodigen 
om anders naar de dingen te kijken die hen overkomen. Elke 
belangrijke gebeurtenis heeft een voorgeschiedenis en is een 
vervolg op een verborgen geschiedenis. De opdracht voor 
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de moderne mens is om hier oog en bovenal begrip voor te 
krijgen. Dit doen we door niet alles automatisch in goed en 
kwaad in te delen maar meer in oorzaak en gevolg. Door 
een genuanceerdere kijk op het verleden te krijgen, kunnen 
problemen eerder constructief worden opgelost.

Als kind had ik de hinderlijke gewoonte om altijd de 
waarheid te willen vertellen. Een ware plaag voor mijn 
zussen en broer maar ook voor mijn ouders. Ik herinner me 
nog een keer dat ik als vijfjarig kind met mijn moeder naar 
de kruidenier in de straat boodschappen ging doen en mijn 
moeder een rookworst kocht bij de winkelier. Supermarkten 
zoals we ze nu kennen, waren er toen nog bijna niet. Toen 
mijn moeder om de rookworst vroeg, kwam ik als kind in 
de volle dorpswinkel met de vraag: “Mam, waarom koop 
je nu de rookworst hier, deze vond je toch minder lekker 
dan die van de Gruyter1?” Het lijkt nu wellicht in een tijd 
van mondigheid niet zo’n spectaculaire uitspraak, eind jaren 
vijftig, begin jaren zestig van de vorige eeuw, toen verzuiling 
en burgerlijkheid onze samenleving beheersten, was deze 
uitspraak compromitterend. De winkel De Gruyter zat in 
de dichtstbijzijnde stad van ons dorp en je had als dorpeling 
op z’n minst de plicht om de plaatselijke middenstand te 
steunen; deed je dit niet, dan werd je met de nek aangekeken. 
We kunnen in deze tijd ons daar nog amper een voorstelling 
bij maken.
Dit voorval is maar een klein voorbeeld hoe mijn eerlijkheid 
verstorend werkte in ons gezin, mijn zussen en broer werden 
er vaak wanhopig van, al dat eerlijke gedoe van mij. Het had 
in die tijd veel van de schijn van een zogenaamde klikspaan. 

1 In de jaren vijftig en zestig een van de grootste supermarktketens van 
Nederland.
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Als kind werd ik daar heel erg verdrietig van, omdat het 
beslist niet de bedoeling was om iemand te schaden. Ik wilde 
niemand verraden maar voelde me steeds een verwonderde 
toeschouwer die zaken wilde doorgronden en wilde delen 
met de ander. Nu ruim vijftig jaar later begrijp ik dat 
mijn handicap van toen de voorbode was van het nieuwe 
waarnemen dat in de toekomst een grotere plaats moet gaan 
krijgen. 
Ook begrijp ik nu dat deze neiging om de waarheid te 
spreken een concreet gevolg - restant - is van de op een 
na laatste incarnatie als Sophie Scholl2 die haar pamfletten 
met het protest tegen het nationaalsocialisme van boven 
uit de lichtkoepel van de universiteit in München naar 
beneden gooide, om de mensen wakker te schudden. 
Deze onbezonnen, op zichzelf op waarheid gerichte daad 
kostte maar liefst vijf mensen het leven en velen kwamen 
door de ontdekking van de groepering Die Weisse Rose in 
grote moeilijkheden. Ongewild werden deze mensen in 
een proces getrokken waarvan ze de consequenties niet 
hadden kunnen overzien. Heden ten dage wordt Sophie 
Scholl in Duitsland geëerd als een heldin. Ook dit is een 
vertekend beeld dat men er collectief gezien van heeft 
gemaakt; dit alles ligt stevig in het collectief geheugen van 
vooral de Duitser opgeslagen en valt moeilijk te nuanceren. 
Dat dit collectief zo is uitvergroot, heeft vooral te maken 
met een enorm schuldgevoel dat in de Duitse volksziel ligt 
opgeslagen. Collectief onbewust hebben zij een archetype 
nodig dat wél goed is geweest. Het is de verdienste van 
Sönke Zankel3 dat hij een andere kant van dit verhaal heeft 

2 Zie hiervoor mijn boek: Leven in verbinding met Sophie (2012).
3 Die Weisse Rose war nur der Anfang - Geschichte eines Widerstandskreises, 

proefschrift Sönke Zankel.
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laten zien. Hij promoveerde met zijn proefschrift op het 
onderwerp Die Weisse Rose maar kreeg niet de objectieve 
plaats die hem toekwam toen hij kanttekeningen plaatste bij 
de heroïsche daden van de groep Die Weisse Rose. Dit gegeven 
heeft mij bewust gemaakt van het feit dat de geschiedenis 
heel vaak vertekend kan worden opgeslagen in het collectief 
onbewuste van een land of groep. In dit boek zal ik hiervan 
nog voorbeelden geven. Daar ik in mijn persoonlijke situatie 
onbewust betrokken ben bij dit onderwerp, maar niet in 
het land leef, heb ik meer het vermogen om de andere kant 
van het verhaal te zien. Dit is een vermogen dat ik vooral 
daaraan dank, dat ik afstand heb kunnen nemen van het 
milieu waarin zich dit afspeelde. 
Een probleem in deze tijd is, zoals ik al eerder schreef, dat 
zielen vrij snel weer reïncarneren in dezelfde collectieve 
groepering, dezelfde familie of gemeenschap. Dit maakt 
het extra ingewikkeld om tot een objectief beeld te komen. 
Zo zijn vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog vrij 
snel gereïncarneerd in Europa. Dit manifesteerde zich onder 
meer in de zogenaamde babyboom.
De tendens na 19334 is dat we als samenleving in een soort 
versnelling van de tijd terecht zijn gekomen. Uiterlijk 
is dit waar te nemen in de explosie van uitvindingen en 
innovaties van geheel nieuwe technieken zoals onder 
meer de computer. Deze bepalen het hedendaagse 
cultuurbeeld. Ga voor jezelf maar eens twintig jaar terug 
in de tijd. De computer was toen in opkomst maar internet 
met zijn communicatiemogelijkheden stond nog in de 

4 Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, noemt dit jaar als een 
bijzonder jaar waarin er een ompoling in de wereldether is opgetreden: 
GA 118 S25. Dit gegeven komt overeen met wat ik steeds in mijn boeken 
aanduid met ‘het nieuwe bewustzijn’. 
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kinderschoenen. Dit wat betreft de uiterlijke versnelling van 
de tijd. De psychologische consequentie van deze versnelling 
van tijd, met name het weer snel reïncarneren, is dat mensen 
die sterven met onopgeloste problemen in hun directe 
omgeving er vaak in de tweede of derde generatie van een 
familie of groep weer aanwezig zijn.
Een herkenbaar fenomeen in dezen is, dat je de 
tegenwoordige kinderen heel anders met hun ouders ziet 
omgaan dan zo’n kleine dertig jaar geleden. Als je goed om 
je heen kijkt in winkels en op straat maar ook op scholen, 
dan zie je dat de kinderen hun ouders vaak de baas zijn en 
hen nadrukkelijk vertellen wat ze willen. Zij bepalen nogal 
eens wat er gebeurt, terwijl de ouder er machteloos bij staat. 
Aan de andere kant neemt de kinderverwaarlozing ook 
toe en heeft menig kind een vreselijk leven omdat ouders 
in een zogenaamde vechtscheiding terecht zijn gekomen. 
Kortom, het kind van nu is niet meer het kind van veertig 
jaar geleden. Niet dat er toen niet gescheiden werd, maar 
het kind werd minder als inzet gebruikt. Aangezien nu het 
collectief onbewuste van een familie of groepering vaak 
geheel vermengd is geraakt met het persoonlijk onbewuste 
(karma), ontstaan er grote spanningen die voorheen minder 
of niet voorkwamen in families. Wanneer we hier oog voor 
krijgen, valt er veel winst te behalen. Het voordeel van 
deze vermenging van persoonlijk en collectief onbewuste 
processen is dat het bewustzijn sneller kan groeien omdat de 
signalen indringender en controleerbaarder zijn. 

Daar ik vooral een waarnemer ben, wil ik een voorbeeld met 
u delen dat uit de dierenwereld komt, dit om het collectief 
geheugen een duidelijker objectiever gezicht te geven. Ook 
de wetenschapper Rupert Sheldrake met zijn onderzoek 
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naar morfogenetische velden heeft talloze experimenten 
op dit gebied gedaan. Met zijn experimenten geeft hij een 
verklaring waardoor één enkele energie niet wordt beperkt 
tot één fysieke cel maar zich zonder zichtbare uiterlijke 
communicatie verplaatst in de ruimte.
De twee vormen van bewustzijn, het gelaagde weten van 
een gebeurtenis in de toekomst, wordt onderzocht in 
de kwantummechanica en drukt zich uit in de parallelle 
werelden.5 Dat hierover steeds meer wordt nagedacht, komt 
ook tot uitdrukking in de taal. Heden ten dage horen we 
deze vaak terug in de veel gebezigde uitdrukking ‘met de 
kennis van nu’.
In 1993, voordat ik mijn praktijk was begonnen, werd 
ik sterk geïnspireerd door Rupert Sheldrake met zijn 
morfogenetische velden omdat ik soortgelijke processen in 
horoscopen zag voltrekken. Dit alles werd nog ondersteund 
door wat ik had geleerd in de opleiding als psychiatrisch 
verpleegkundige; ik zag processen zich voltrekken die voor 
het gewone bewustzijn vreemd en psychotisch lijken, maar 
die bij nader onderzoek te herleiden zijn naar problematiek 
die haar oorsprong heeft in het (verre) verleden. 
In het tv-programma Een schitterend ongeluk van de VPRO 
(1993) vertelde Sheldrake hoe een beweging van de vleugels 
van een vlinder op een ander continent van de wereld 
een orkaan kan veroorzaken. Op een of andere manier 

5 Het concept van het multiversum of ‘veel universa’ is voorgesteld in 
de jaren vijftig van de 20e eeuw door de natuurkundige Hugh Everett 
om bepaalde problemen in de kwantumfysica op te lossen. In het kort 
komt het erop neer dat bij elke observatie van een gebeurtenis in de 
kwantumwereld (waar meer uitkomsten mogelijk zijn) elke uitkomst 
wordt verwerkelijkt in een nieuw parallel universum of tijdlijn voor elke 
mogelijkheid. Dit zou een ontzaglijk groot aantal verschillende universa 
opleveren. [Bron: Wikipedia]
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was toen meteen mijn aandacht gewekt. Later ontdekte 
ik dat de sjamanen in het verleden allang gebruik hebben 
gemaakt van deze morfogenetische velden zonder dat de 
moderne wetenschap hiervan weet had. De sjamanen 
communiceerden met elkaar in de geest en wisten zodoende 
belangrijke boodschappen door te geven over de hele aarde. 
De visie van Rupert Sheldrake is omstreden bij sommige 
wetenschappers omdat zijn onderzoek niet falsificeerbaar6 is.
Een dier heeft strikt gezien geen onbewuste, maar put wel 
uit het collectief geheugen van zijn soort dat in zijn DNA 
is vastgelegd. Dit wordt instinct genoemd, maar zelfs daar 
is evolutionaire groei mogelijk zoals wetenschappers de 
laatste decennia hebben kunnen vaststellen. Toch is het 
instinct verwant met het collectief geheugen dat voor de 
betreffende soort geldt. Een en ander is moeilijk goed en 
duidelijk te scheiden. Door onderzoek van biologen is de 
laatste decennia komen vast te staan dat vrijwel alle dieren 

6 Een theorie heet falsificeerbaar als het mogelijk is een experiment uit 
te voeren, waarvoor geldt dat voorafgaand aan het uitvoeren van het 
experiment exact aan te geven valt, bij welke uitkomst van het experiment 
er aanleiding zou bestaan om de geldigheid van de theorie te verwerpen. 
De zwaartekrachttheorie voldoet hieraan: als een onderzoeker een 
experiment uitvoert door een baksteen los te laten en die valt omhoog, 
in plaats van omlaag zoals de theorie voorspelt, of hij blijft zweven, is 
diens voorstelling van zwaartekracht kennelijk onjuist. Het idee is voor 
het eerst beschreven door Karl Popper [1904-1994].
Het idee van ‘falsificeerbaarheid’ is door Karl Popper als een kernpunt 
van wetenschappelijke theorievorming (falsificationisme) aangewezen en 
blijft nog steeds heel belangrijk, hoewel latere filosofen (Thomas Kuhn, 
Imre Lakatos en Paul Feyerabend) weer andere accenten legden.
Een belangrijk gevolg van Poppers opvatting is dat een theorie nooit kan 
pretenderen de uiteindelijke, zekere waarheid te zijn: het blijft immers 
altijd mogelijk dat in de toekomst een nieuw experiment de theorie 
weerlegt. [Bron: Wikipedia]
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cognitieve7 ontwikkelingen doormaken. De moeilijkheid 
daarbij is dat het niet in linguïstische, oftewel begrijpelijke 
taal kan worden omgezet. In Nederland is Frans de Waal, 
bioloog en gespecialiseerd in de primatologie en de ethologie 
en schrijver van vele boeken, een belangrijk onderzoeker 
op dit gebied. Een belangrijke uitspraak in het onderzoek 
is daarbij: Elk cognitief vermogen dat we ontdekken (bij dieren) 
blijkt ouder en meer verspreid dan we in eerste instantie dachten.8 
Het is belangrijk om de eeuwenlange gedachtegang van de 
mens dat hij qua bewustzijn superieur is aan het dier bij te 
stellen na de nieuwste ontdekkingen op dit gebied. Ik wil 
een ervaring delen die mijns inziens in elk geval duidt op een 
dierlijke verbondenheid met het milieu waarin het dier leeft 
en het effect daarvan in het gedrag, oftewel hoe op dierlijk 
niveau het collectief geheugen werkt.

In het voorjaar van 2013 overleed onze oude poes Luna 
op hoge leeftijd. We hebben al vanaf de jaren tachtig twee 
poezen: een Siamese kat en een kansarme poes uit het asiel. 
Na Luna’s dood nam ik contact op met het dierenasiel, daar 
wezen ze me op een nieuw initiatief van Natuurmonumenten. 
Aangezien er hier in de bossen van Zuidoost-Brabant veel 
verwilderde zwerfkatten rondzwerven die veel schade 
veroorzaken aan de faunastand, is men overgegaan tot het 
vangen van verwilderde, vaak zwangere katten. De vrouwtjes 
die zwanger zijn, worden vastgehouden tot ze zijn bevallen. 
De kitten worden vrijwel direct bij de moeder weggehaald 
en de moeder wordt gesteriliseerd en teruggezet in het 

7 Cognitief: wat te maken heeft met voorstellingen in je geest en met de 
verwerking van informatie in je hersenen. Bron: http://www.encyclo.nl/.

8 Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Frans de Waal, pag. 92 
E-book versie.
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natuurgebied waar ze vandaan zijn gekomen, dit omdat ze 
niet meer te socialiseren zijn. De kitten worden opgevoed 
door mensen, met als schaduwzijde dat ze geen moedermelk 
krijgen en hun gezondheid vaak minder goed is. Op deze 
manier reguleert men de wilde-kattenpopulatie zonder de 
katten te hoeven afschieten. Een mooi initiatief. 
Ik werd ook door mijn vriendin gewezen op dit initiatief en 
kwam zo op het spoor van Guusje. Zij was dus de eerste 
acht weken opgevoed door een lief gastgezin. Tot mijn grote 
verwondering is Guusje een geheel andere poes dan ik ooit 
heb gehad. Met name is ze buitengewoon gehecht aan mij en 
zoekt steeds mijn nabijheid op; ook als ik er niet ben, zoekt 
zij een kledingstuk van mij om zich daarmee te troosten. Op 
dat kledingstuk maakt ze trappelende bewegingen, wat een 
kitten doet bij de moeder om de melkklieren te activeren. 
Ook gaat Guusje nooit de tuin uit zoals andere poezen 
wel doen. Vanuit de genen van een verwilderde moeder 
zou je dit gedrag niet verwachten, maar de inprenting van 
de eerste acht weken hebben haar waarschijnlijk anders 
geconditioneerd. Ik weet niets van de vader en moeder 
van haar dus dat blijft speculeren. Wel denk ik dat op een 
wonderlijke manier de vader een raskat is geweest want 
Guusje heeft prachtig blauwe ogen en de vlekken op de oren 
en snoet die een Siamees heeft. Wellicht is de moeder een 
poes geweest die door mensen is achtergelaten in het bos, 
iets dat in tijden van financiële crisis nogal eens gebeurt; 
maar nogmaals, dat blijft een gok. Inmiddels is Guusje geen 
kitten meer, maar haar behoefte aan nabijheid neemt alleen 
maar toe in plaats van af zoals bij een dier dat wel bij haar 
natuurlijke moeder is opgevoed. Ik ging eens navragen bij 
mensen die katten hebben, of ze dit beeld kenden. En na 
verder onderzoek ontdekte ik dat poezen die ooit te vroeg 
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bij de moeder werden weggehaald, binnen acht weken, dit 
gedrag allemaal vertonen maar dan in lichtere mate. Ook is 
de aanhankelijkheid die Guusje vertoont sterk mensgericht, 
fetisjisme naar alles wat met mij te maken heeft om maar niet 
weer te worden weggehaald uit de onvoorwaardelijkheid die 
een moeder van nature geeft. 
Wat leert dit mij? Het leert me dat er op primair dierlijk 
niveau een collectief geheugen is waaruit wordt geput om te 
herstellen wat in het gevoel is misgegaan (afwezigheid van de 
moeder). Hoewel Guusje het absoluut goed heeft bij ons en 
het gastgezin waar ze is geweest, blijft het verlangen naar de 
geborgenheid van een moeder extreem aanwezig. Een deel 
van haar handelen wordt hierdoor bepaald. Zij projecteert 
dit onvervulde beeld op mij, terwijl ik haar moeder niet ben. 
Ik denk dat elke afbuiging in een systeem bewust moet 
worden gemaakt om echt te worden verwerkt. Bij een dier 
is dit natuurlijk vrijwel niet mogelijk omdat er een lager 
bewustzijnsniveau aanwezig is. Deze observatie leerde me 
echter wel hoe dwingend een collectief geheugen werkt. 

Een andere waarneming die ik bij haar deed betreffende de 
trouw aan haar biologische moeder, is dat wanneer ik naar 
een natuurfilm kijk, ze op een drafje aan komt lopen en 
zeer geïnteresseerd meekijkt naar de film. De rest van de tv 
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interesseert haar niets zoals dat het geval was bij alle katten 
die ik ooit heb gehad. Het lijkt of ze juist in de natuurfilm 
haar moeders roots zoekt (de verwilderde kat) en hier extra 
aandacht voor heeft, juist omdat haar binding met haar te 
kort is geweest.

Een ogenschijnlijk onbeduidende andere waarneming die ik 
recentelijk deed en die me nog meer heeft overtuigd dat er 
een andere manier van waarnemen aan het groeien is, hoorde 
ik in het radioprogramma Zakendoen op BNR Nieuwsradio. 
Er werd verteld dat er zogenaamde watch apps worden 
ontwikkeld die zowel je energieverbruik als de metingen 
die betrekking hebben op je gezondheid kunnen meten. 
Dit initiatief voor de zogenaamde watch app is volgens de 
makers ontwikkeld vanwege het wereldwijde bewustzijn 
voor klimaatverandering, dat Al Gore oorspronkelijk in 
gang heeft gezet. Zo wordt op dit moment de zogenaamde 
watch app voor energie in gebruik genomen die kan worden 
aangesloten op elk huis. Deze app geeft een overzicht van wat 
alle energieapparaten in je huis verbruiken en van wat een 
apparaat op het moment dat het aanstaat kost aan energie. 
Hierdoor willen de makers van deze app het gebruik van 
elektriciteit bewuster maken. Het mooie van deze app is 
dat je ook de historie van het gebruik kunt uitlezen, zodat 
je kunt zien hoe je bewustzijn op dit gebied is toegenomen 
of afgenomen. Zo wordt het verleden constructief gebruikt 
voor het heden. Dit is maar een klein technisch voorbeeld, 
maar loopt synchroon aan wat er moet gaan gebeuren in de 
samenleving, namelijk, zin geven aan het verleden om een 
beter mens te kunnen worden in de toekomst. 
Nu zou je de denkfout kunnen maken dat alles wat op 
dit gebied wordt ontwikkeld een verbetering is voor het 
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bewustzijn. Zo is er ook een app die je elke dag vertelt hoe 
het staat met je bloeddruk, suiker, hartslag, kortom met 
je gezondheidstoestand, een zogenaamde kleine bodyscan. 
Wanneer je dit doordenkt, dan is deze app heel wat minder 
constructief voor het nieuwe bewustzijn dan de eerste die ik 
beschreef. Deze app is namelijk vooral gericht op het eigen 
welbevinden terwijl de eerste app je er bewust van maakt 
dat je iets van de aarde neemt en dat je hier zorgvuldig mee 
moet omgaan. Het steeds maar willen controleren van je 
eigen welbevinden maakt egocentrisch terwijl je realiseren 
wat je neemt bewustzijn op gang brengt. 
We leven in het zogenaamde watermantijdperk, waardoor 
het dierenriemteken Leeuw automatisch in het onbewuste 
ligt. Wanneer een bepaald beeld in het onbewuste leeft, dan 
komt het er per definitie wat negatief uit, juist omdat het 
in het onbewuste ligt. De negatieve Leeuw is alleen maar 
met zijn eigen ego bezig waardoor er een klimaat in onze 
samenleving ontstaat waarin naast veel sociaal gevoel dat 
groeiende is (Waterman), ook veel egoïstisch gedrag naar 
boven komt. Deze twee beelden zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en zullen de komende twee millennia 
bewust worden gemaakt. 
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De generaties

Ieder mens wordt twee keer geboren. De eerste keer uit 
zijn moeder en de tweede keer uit zichzelf.

Stefan Hertmans

Om een goed begrip te krijgen van het collectief geheugen, is 
het belangrijk om oog te krijgen voor de verschillende generaties 
waarin dingen zijn gebeurd en nog zullen gaan gebeuren. 
Sinds de tweede helft van de vorige eeuw hebben we grote 
vorderingen gemaakt in het decoderen van het DNA-patroon 
van de mens. Hierdoor kunnen we aanleg en erfelijkheid 
min of meer volgen en daaraan conclusies verbinden. De 
eerste ontdekking van DNA werd gedaan door de Zwitserse 
biochemicus Johann Friedrich Miescher (1844-1895). Hij wist 
de stof te zuiveren uit leukocyten (witte bloedcellen), die hij 
verkreeg uit pus, afkomstig van ziekenhuisafval. De chemische 
structuur van DNA bleef nog lange tijd onbekend. Pas in 1975 
publiceerde Frederick Sanger een methode voor het bepalen 
van de volgorde van nucleotiden9 in DNA. Deze methode, die 
sequencing wordt genoemd, werd een standaardmethode in 
de moleculaire biologie. DNA-sequenties werden steeds meer 
gebruikt om de verwantschap tussen organismen te bepalen. 
A.T. Mann, architect, bioloog en astroloog, legde het verband 
tussen de dierenriemtekens en de dubbele helix in het DNA-
patroon van de mens en zag via een logaritmisch systeem grote 
overeenkomsten. Dit bracht hem op het idee dat er een cyclus 
bestaat die zou kunnen verwijzen naar reïncarnatie.10 

9 Nucleotiden zijn de bouwstenen van het genetische materiaal. 
10 The Divine Life van A.T. Mann.
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Na het definiëren van het DNA-patroon dat inzicht geeft 
in de erfelijke fysieke overdracht, ontstond als vanzelf ook 
een behoefte om cultuurpatronen te definiëren en men 
ontdekte de zogenaamde Meme. Zoals de genen in het 
fysiek zichtbaar worden, zo zijn Memen fictieve eenheden 
van cultureel materiaal.11 Het is als het ware een idee dat als 
potentie aanwezig is, maar nog niet tot bloei is gekomen. 
Een Meme wordt ook wel omschreven als een besmettelijk 
informatiepatroon. In meer specifieke termen: een Meme is 
een zichzelf vermeerderende eenheid van de culturele evolutie, 
zoals een gen de eenheid is van de biologische evolutie.12 Een 
Meme valt te vergelijken met een gen. Gelijkerwijs kan ze 
mutaties ondergaan en zich daardoor succesvoller verspreiden. 
De Meme sterft uit of komt in een coma-achtige staat terecht, 
als ze ‘uit de tijd’ raakt. Memen worden ook vergeleken met 
software die overgaat van de ene computer naar de andere of 
van het ene netwerk naar het andere. Memen kunnen delen 
bevatten van feiten, ideeën, talen, melodieën, ontwerpen, 
morele en esthetische waarden, vaardigheden en al het andere 
dat normaliter wordt aangeleerd en doorgegeven aan anderen. 
Het succes van een Meme zou men kunnen afmeten aan het 
aantal informatieverwerkende en -dragende eenheden dat 
ermee ‘besmet’ is c.q. raakt. Het succes van een Meme zegt 
echter niets over de waarde of de kwaliteit ervan. Zo kunnen 
er zeer succesvolle Memen zijn die toch niet-kloppende 
informatie bevatten. Bij culturele Memen is de kwaliteit ervan 
subjectief, een kwestie van smaak.13

In dit boek zal ik vooral ingaan op de vraag waarom een 
Meme onder de aandacht wordt gebracht en waarom zij 

11 De geschiedenis van de vooruitgang van Rutger Bregman, pag. 20.
12 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Meme_(memetica).
13 Ibidem.
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verdwijnt na een coma-achtige staat; ik denk dat dit veel te 
maken heeft met de omlooptijd van de planeet Pluto. Om een 
voorbeeld te geven: eeuwenlang waren we ons niet bewust 
van de sjamanen, terwijl ze heden ten dage weer volop in de 
belangstelling staan. Dit opduiken van een oude geschiedenis 
die is uitgedoofd en in de hedendaagse tijd weer verschijnt, 
gebeurt door een geheimzinnig ‘besmettingspatroon’ en 
draagt de kans in zich om uitgebreid of getransformeerd te 
worden. 
Het is eigenlijk wel vrij logisch dat de Meme is ontstaan. 
Immers, wanneer een nieuwe ontdekking fysiek, materieel 
wordt ontdekt zoals het DNA-patroon, ontstaat er als vanzelf 
een parallelle beweging die een verklaring zoekt voor het 
fenomeen in het niet-tastbare, het ongeziene. 
De eerste die de term Meme gebruikte voor een breder - 
in eerste instantie wetenschappelijk - publiek, was Richard 
Dawkins in zijn boek The Selfish Gene (1976). Hij wilde de 
eenheid van culturele evolutie aanduiden, analoog aan het 
gen bij de biologische evolutie. Memen gedragen zich in 
de tijd ongeveer als genen in de evolutie en zou je kunnen 
onderbrengen in het collectief geheugen.

Globaal gezien wisselen de generaties en de sfeer waarin 
dingen gebeuren na de ontdekking van de drie buitenplaneten 
- ook wel mysterieplaneten genaamd - zich veel sneller af dan 
voorheen. Dit komt doordat met de ontdekking van deze drie 
buitenplaneten het bewustzijnsniveau van de mensen aan het 
veranderen is. Door letterlijk zaken die verder van je afstaan 
te kunnen waarnemen, wat gebeurde door het ontdekken 
van de drie buitenplaneten, ontstaat er meer perspectief. 
Immers, voor het waarnemen van deze drie buitenplaneten 
heb je een telescoop nodig. Al naar gelang de stand van deze 
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planeten zal een generatie worden gekleurd. Deze kleuring 
wordt vooral bepaald door de onderlinge geometrische 
verhouding die de drie buitenplaneten Uranus, Neptunus en 
Pluto ten opzichte van elkaar innemen.14 
Hoewel Pluto de laatst ontdekte planeet is en inmiddels is 
gedevalueerd tot dwergplaneet, is deze planeet wel op subtiele 
manier de meest bepalende planeet voor de wisseling van de 
generaties. De archetypische werking van Pluto is gericht 
op het brengen van onbewuste verdrongen elementen in het 
bewustzijn. Dit gebeurt vooral door middel van uitvergroting 
in extremen. Aangezien het om onbewuste zaken gaat 
die naar boven komen, zal de bereidheid om ze snel te 
herkennen vaak ontbreken omdat het te pijnlijk is. De focus 
van het bewustzijn is afhankelijk van het dierenriemteken 
waarin Pluto loopt. Het bijzondere van Pluto is dat hij 
zowel licht laat schijnen op het persoonlijk onbewuste als 
op het collectief onbewuste. Pluto beschrijft een elliptische 
baan om de aarde en loopt daardoor niet in elk afzonderlijk 
dierenriemteken even lang. Wanneer Pluto in een ander 
dierenriemteken gaat lopen, verandert er heel subtiel iets in 
de generatie die op dat moment leeft en wordt geboren; een 
en ander loopt door elkaar heen en maakt dat de overgang 
van de generaties heel subtiel en vaak onopgemerkt gaat. Dit 
heeft te maken met de archetypische energie waarmee Pluto 
te maken heeft. Zijn psychologische functie is te breken met 
alles wat vooruitgang en bewustzijn hindert. Wanneer dit 
niet goedschiks gaat, gebeurt dit met geweld en destructie. 
Op dit moment, vanaf 2008 tot en met 2024, loopt Pluto in 
het teken Steenbok waar hij van 1762 tot 1778 ook liep. Op 
een bepaalde manier beleven we op dit moment eenzelfde 
soort periode als toen; in het hoofdstuk De collectieve verbinding 

14 Zie voor de theorie deel 1 van Het collectief geheugen.
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tussen Nederland en Rusland zal ik de parallellen nauwkeuriger 
beschrijven. Het verschil is dat er een hoger octaaf bewustzijn 
bij is gekomen van de twaalf andere dierenriemtekens die we 
met het collectief bewustzijn hebben doorlopen. Deze hele 
omlooptijd van twaalf dierenriemtekens heeft nog een extra 
innoverende werking omdat op 18 februari 1930 Pluto fysiek 
zichtbaar werd aan de hemel. Wanneer iets zichtbaar wordt, 
dan dringt het zich op in het bewustzijn; je kunt er als het ware 
niet meer omheen. Pluto is de laatste buitenplaneet van het 
zonnestelsel. Nu kan het zijn dat er in de toekomst nog andere 
planeten verder weg in ons zonnestelsel worden ontdekt, deze 
zullen alle in de orde van de drie mysterieplaneten die nu 
zichtbaar zijn, archetypisch functioneren.
Globaal gezien kun je namelijk de drie mysterieplaneten 
indelen in het activeren van bewustzijn op drie niveaus. Het 
zijn de planeten die werden ontdekt na millennialang alleen 
maar een bewustzijn te hebben voor de vijf traditionele 
planeten met zijn twee lichten. De drie buitenplaneten vormen 
de afronding of apotheose van de voorgaande geschiedenis. 

 - Uranus staat voor het vernieuwde bewustzijn dat zich 
vooral richt op de vooruitgang in het denken. De 
schaduwzijde van deze planeet manifesteert zich door 
het zich verzetten tegen overmacht. Het is als energie, 
de kracht die het conflict tussen de persoon en de 
groep onder de aandacht brengt. Dit uitte zich onder 
meer in revolutie of opstand tegen de gevestigde orde. 
Op 13 maart 1781 werd deze planeet ontdekt. Vanaf 
die tijd is er een klimaat ontstaan waarin het denken 
van de mensheid indringend is veranderd. Aan de ene 
kant is er een sterke individualisering opgetreden, 
terwijl anderzijds mensen ook de grenzen van hun 
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collectieve verbondenheid aan het verkennen zijn. 
Dit kan zich al snel uiten in extremisme verbonden 
aan een bepaald dogma. Communisme, kapitalisme, 
geloof maar ook IS berusten op het formuleren van een 
gemeenschappelijke visie die een andere groep wordt 
opgedrongen. Dit betreft grotere maatschappelijke 
verbanden. In het klein is dit ook terug te vinden in 
gezinnen waar familietradities bij elkaar komen en 
thema’s in gemeenschappelijkheid moeten worden 
opgelost. Dit alles gebeurt nu meestal nog onbewust. 
Hoe meer we van de geschiedenis weten, hoe sneller 
het bewustzijn groeit.

 - Neptunus staat voor het vernieuwde voelen en de 
medemenselijkheid. De schaduwzijde van deze planeet 
is dat slachtofferschap en bedrog gemakkelijk kunnen 
ontstaan door de niet-exactheid van deze energie. 
Neptunus werd ontdekt op 23 september 1846. 
Neptunus is ook het archetype van de christelijke 
cultuur waarvoor Jezus Christus het archetype is. Met 
de komst van de christelijke cultuur is er bewustzijn 
gewekt voor de zin van het lijden. Immers, volgens de 
kerk is Christus ons voorgegaan in het lijden, waardoor 
hij onsterfelijk is geworden.

 - Pluto staat voor het bewustzijn dat zich richt op het 
willen; het ligt hierbij in de bedoeling om gerichter 
de twee bovengenoemde overwegingen in een daad 
om te zetten, zo niet goedschiks dan kwaadschiks. 
Door middel van de absurde uitvergroting maakt Pluto 
duidelijk wat er moet worden veranderd. Pluto werd 
ontdekt op 18 februari 1930.

Het moge duidelijk zijn dat Pluto in principe de belangrijkste 
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rol vervult in de wisseling van generaties. Immers, er 
gebeurt niets als een idee niet in een daad wordt omgezet. Ik 
wil nu eerst de wisseling van tekens bespreken en zal in het 
bespreken aangeven hoe deze wisselingen met onbewuste 
motieven te herkennen zijn. Om een goed begrip te krijgen 
van hoe deze generatie een transformatieproces ondergaat, 
zal ik een beschrijving geven waaraan generaties zich laten 
herkennen.
Ik begin met de bespreking van de generaties op het moment 
waar we ons nu bevinden; dit is het teken Steenbok, maar 
dan een hele cyclus van 248 jaar eerder. Eén dierenriemteken 
later, wanneer Pluto in Waterman loopt, wordt Uranus 
aan de hemel ontdekt. Hij staat dan in de zevende graad 
van Waterman. Dit is het moment van het bewustzijn van 
de nieuwe moderne mens waarop hij op ingenieuze wijze 
een instrument uitvindt dat verder reikt dan zijn directe 
blikveld. Door de verre blikwijdte die tot stand kwam, 
veranderde het bewustzijn op subtiele manier. Wat voorheen 
onzichtbaar was, werd nu bewijsbaar zichtbaar gemaakt 
en verdiepte de dimensie van het leven. Deze tendens van 
zien zette zich voort door de eeuwen heen. Pluto, die nog 
niet was ontdekt, stond toen in het teken Waterman, het 
teken waarmee Uranus is verbonden en waarover hij heerst. 
Dit is een mooi beeld van de verbondenheid van de eerste 
buitenplaneet ten opzichte van de laatste. Uranus zelf staat 
dan in het teken Tweelingen. 
Er had al een eerste aanzet tot het ontdekken van Uranus 
plaatsgehad in 1690 door John Flamsteed. Deze Engelse 
astronoom veronderstelde dat het om een ster in het 
sterrenbeeld Stier (Taurus) ging en noemde zijn ontdekking 
‘34 Tauri’. Rond 1769 werd Uranus in totaal twaalf keer 
waargenomen door Pierre Lemonnier, maar ook deze 
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astronoom meende een ster te zien. De officiële ontdekking 
staat dus op naam van William Herschel die het object als 
planeet kwalificeerde. Hij gaf de planeet de naam ‘Georgium 
Sidus’, naar de Engelse koning George III. Een andere naam 
die in die tijd werd gehanteerd, was ‘Herschel’. Pas in 1850 
werd de eerder al door Johann Bode voorgestelde naam 
Uranus officieel in gebruik genomen, in lijn met de traditie 
van de Romeinse mythologie zoals Saturnus, Jupiter, Mars, 
Venus en Mercurius dat ook zijn.15 
Opmerkelijk is dat als je kijkt naar 1690, het jaar waarin 
Uranus de eerste keer werd waargenomen, Pluto in het 
dierenriemteken Kreeft staat waar Pluto ook in staat als hij 
in 1930 wordt ontdekt. Pluto wordt eveneens ontdekt, in 
fases, maar officieel dus op 18 februari 1930. Op dat moment 
staat Pluto vrijwel op dezelfde plaats waar Uranus voor 
het eerst werd gezien in 1690. Het polaire tegenbeeld van 
Kreeft is Steenbok, waarin hij nu staat. Polair wil zeggen dat 
wanneer een planeet in een bepaald dierenriemteken staat 
het teken dat 180 graden verderop staat in het onbewuste 
sterk werkzaam is. En als iets in het onbewuste werkzaam is, 
dan werkt dit altijd trager en minder optimaal. 
De vorige cyclus die Pluto in Steenbok liep, was zoals eerder 
vermeld van 1762 tot 1778. De archetypische werking na de 
ontdekking van Pluto in 1930 is gericht op het bewust worden 
van de voorliggende geschiedenis op alle gebieden van de 
dierenriemtekens. Oude collectieve geschiedenissen kunnen 
nu met nieuw bewustzijn worden begrepen. Daar Pluto de 
archetypische kracht heeft om zich in de wil te manifesteren, 
is de vrijblijvendheid om het bewustzijnsproces aan te gaan 
verdwenen en worden we er door de bizarre toestand van 

15 Bron: Wikipedia: Ontdekking van Uranus. http://nl.wikipedia.org/
wiki/Uranus_(planeet).
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de uitvergroting van het verdrongen verleden met de neus 
opgedrukt. We kunnen er als het ware niet meer omheen. 
Er is nog een andere overweging die moet worden betrokken 
in de visie op Pluto en dat betreft de astronomische of 
siderische stand van de planeten in de dierenriemtekens.16 
De dierenriem waarmee de astrologie werkt, gaat uit van het 
principe dat het lentepunt van een nieuw zonnejaar altijd ligt 
op 0 graden Ram, wanneer dag en nacht even lang zijn en dat 
elk dierenriemteken precies 30 graden lang is. Omstreeks 
de geboorte van Christus lag het lentepunt ongeveer op 0 
graden Ram. Aangezien een groot deel van de beschaafde 
wereld de christelijke cultuur heeft aangenomen, valt voor 
deze zienswijze veel te zeggen. 

16 Volgens de siderische dierenriem staat Pluto nog in het teken 
Boogschutter. 
Siderisch en tropisch zijn astronomische termen die op verschillende 
wijzen een ‘jaar’ definiëren. Ze refereren ook aan twee systemen van 
ecliptische coördinaten waarmee astrologen werken. Beide verdelen 
de ecliptica in een aantal tekens, genoemd naar sterrenbeelden, maar 
terwijl de siderische deze tekens bepaalt op basis van de ‘vaste sterren’, 
definieert het tropische systeem ze door ze te vergelijken met de positie 
van het Lentepunt (de ‘lente-equinox’, dat wil zeggen de kruising van de 
ecliptica met de Hemelevenaar).Vanwege de precessie van de equinoxen 
blijft de verhouding tussen de twee systemen niet onveranderlijk, maar 
drijven zij uit elkaar met ongeveer 1,4 booggraden per eeuw.
Het tropische systeem werd aangenomen tijdens de Hellenistische peri-
ode en blijft overheersen in de westerse astrologie. Een siderisch systeem 
wordt gebruikt in de Vedische astrologie, en in sommige 20e-eeuwse sy-
stemen van de westerse astrologie. Terwijl de klassieke tropische astro-
logie is gebaseerd op de oriëntatie van de aarde ten opzichte van de zon 
en de planeten van het zonnestelsel, houdt de siderische astrologie ook 
rekening met de positie van ‘vaste’ sterren aan de hemelbol. De feite-
lijke posities van bepaalde vaste sterren en hun sterrenbeelden worden 
bij deze vorm van astrologie ook in de tekening en de analyse van de 
horoscoop opgenomen. [Bron: Wikipedia].
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De siderische dierenriem gaat uit van wat exact zichtbaar 
is aan de hemel wanneer het lentepunt wordt bereikt en 
hanteert verschillende afstanden die elk dierenriemteken 
werkelijk heeft; zo beslaat het teken Ram maar 23 graden 
terwijl het teken Maagd 45 graden beslaat. De plaatsing 
van de dierenriem wordt ingedeeld naar de rangschikking 
van het vaste sterrenpatroon; astronomen hanteren vooral 
deze methodiek.
De verschuiving is inmiddels, na zo’n tweeduizend jaar, 
zo’n dertig graden achterwaarts in de dierenriemtekens. 
Als het nu lente is op 21 maart, dan is zichtbaar aan de 
hemel dat de zon in de achtste graad van Vissen staat. 
Volgens sommige astronomen zouden we pas in 2160 in 
het Watermantijdperk leven aangezien zij verschillende 
lengtes in de dierenriemtekens hanteren. Hierdoor is het 
moeilijk om het exacte moment te bepalen. Wel is het zo 
dat er een soort overgangsperiode is waar beide krachten 
werkzaam zijn, siderisch en tropisch/astrologisch. Dit zijn 
vaak tijden waarin bijzondere gebeurtenissen plaatsheb-
ben die een extra impuls geven aan het verder ontwikke-
len van het bewustzijn. Vooral wanneer een buitenplaneet, 
met name Pluto, aan het eind van een teken loopt, zie je 
grote veranderingen optreden. Zo zagen we dit in oktober 
2008 toen de financiële wereldcrisis uitbrak. Pluto bewoog 
zich toen van de laatste twee graden in Boogschutter naar 
het teken Steenbok, terwijl de siderische Pluto definitief 
in Boogschutter stond (tweede graad). Boogschutter is het 
teken dat archetypisch gezien onder meer met expansie en 
religie te maken heeft, het teken Steenbok met beperking 
en stagnering en herzien manifesteren. Dit resulteerde in 
de kredietcrisis wereldwijd. Het was het afscheid dat werd 
ingeluid van een tijd waarin de denkbeeldige bomen tot in 
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de hemel groeiden, een van de eigenschappen van het die-
renriemteken Boogschutter.
N.B. In dit boek zal ik steeds uitgaan van de tropische dierenriem; 
indien anders zal ik dit vermelden. Bij de beschrijving van de generaties 
zal ik me zoveel mogelijk beperken tot de geschiedenis van Nederland 
en Europa. Dit zal niet altijd consequent zo worden gehanteerd omdat 
een land altijd onderdeel uitmaakt van een wereldgebeuren. 

Om een goed inzicht te krijgen in de wisseling van de Pluto-
generaties is het belangrijk om te weten dat de generaties zich 
afwisselen van actief naar passief werkend, om vervolgens 
weer actief te worden. Na een actieve periode volgt altijd een 
passieve en vice versa. Eind 2008 maakten wij als mensheid 
zo’n wisseling mee. Vanaf 1998 tot 2008 waren we verbonden 
met het actieve gedeelte. De bomen groeiden tot in de 
denkbeeldige hemel en iedereen was bezig met vooruitgang. 
De kredietcrisis wereldwijd deed ons een pas op de plaats 
maken. Deze wisseling van actieve, extravert gerichte energie 
naar passieve, introverte energie die in de wereld is ontstaan, 
is nodig om het bewustzijn te activeren. Als je namelijk blijft 
doorhollen, kom je niet aan het verwerken toe. Het is de wet 
van de tweeledigheid of de dualiteit: licht/donker; dag/nacht; 
introvert/extravert. Kortom, hoe onwaarschijnlijk het ook 
mag lijken, we leven momenteel in een tijd van introspectie. 

N.B. De standen die ik nu beschrijf bij de generaties, moeten enigszins 
flexibel worden bekeken omdat Pluto de helft van het jaar retrograde 
loopt (is: achteruit) in de dierenriem. Hierdoor maakt Pluto enige keren 
de overgang naar een volgend teken voordat hij definitief in een teken 
gaat lopen. 
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8 januari 1762 - Pluto in Steenbok tot 1778
Ik formuleer mijn streven maar verlaat daardoor soms 

mijn innerlijk gevoel.

Passief

Wanneer Pluto in het teken Steenbok gaat lopen, wordt 
de mensheid uitgenodigd om zijn expansiedrang die in het 
voorliggende teken Boogschutter werd geleefd te matigen. 
Om dit goed te kunnen begrijpen, kun je teruggaan naar het 
najaar van 2008 toen dit gebeurde. Het eerste signaal van de 
kredietcrisis was toen de grote Amerikaanse bank Lehman 
Brothers in de problemen kwam doordat zij jarenlang 
onverantwoorde leningen had verstrekt. Op 9 september 
2008 verloor het bedrijf op één dag 40 procent van zijn 
beurswaarde, toen een recordverlies over het derde kwartaal 
bekend werd gemaakt. De rest van de wereldbanken gingen 
in de vrije val mee omdat zij precies hetzelfde hadden gedaan. 
De beperking van het teken Steenbok was ingezet, één graad 
voordat Pluto definitief op 27 november 2008 in Steenbok 
zou gaan lopen. Op 26 januari 2008 was Pluto voor het eerst 
het teken Steenbok ingetreden.
Wanneer Pluto overgaat van Boogschutter naar Steenbok, 
richt de mensheid zich psychologisch gezien met zijn 
bewustzijn op filosofische levensbeschouwing die in de 
voorliggende jaren is ontwikkeld en toetst deze op de 
functionaliteit daarvan. Er wordt bij de wisseling verlangd dat 
deze levensfilosofie wordt herzien en beperkt om zodoende 
een constructief en duurzaam ontwerp in de wereld te 
zetten. Regels en wetgevingen worden ingevoerd om alle 
ontdekkingen uit de voorliggende jaren te consolideren. 
Deze regels en wetgevingen hebben heden ten dage de 
neiging te star te worden gehanteerd, dit om de eenvoudige 
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reden, dat Pluto alles overdrijft om het onder de aandacht te 
brengen. Het hoeft geen betoog dat dit minder euforisch en 
vrolijk aanvoelt dan in de jaren daarvoor. Het komt er nu op 
aan dat expansiekracht duurzaam wordt. Dit is nodig om dit 
in groter socialer context te kunnen plaatsen wanneer Pluto 
in Waterman gaat lopen.

Op dit moment, 2017, loopt Pluto in Steenbok, Uranus 
loopt in Ram en Neptunus in Vissen; de inkleuring is mede 
door het stijgen op de evolutionaire bewustzijnsladder 
anders dan in 1762 toen deze wisseling ook optrad. Ik zal 
het verschil proberen aan te geven. In 1762 liep Uranus 
in Ram, Neptunus in Leeuw en begon Pluto zijn reis in 
Steenbok. De mensheid van toen was in een nieuw tijdperk 
aangekomen waarin grote verlichte denkers zich collectief 
gezien wilden manifesteren. Ze hadden deze verlichte 
ideeën opgedaan in de tijd waarin Pluto in Boogschutter 
stond. Het moment van wisseling van teken drukte zich ook 
uit in de stand van Neptunus in Leeuw en Uranus in Ram. 
Er werd veel en actief nagedacht over grote ego’s, zoals 
koningen die bepaalden wat er gebeurde en men wilde deze 
‘grote mensen’ toetsen aan het leven van het gewone volk. 
Hierdoor werd ieder mens afzonderlijk zich bewust van zijn 
al dan niet deplorabele toestand. Het was de voorbode voor 
de revoluties die zouden gaan volgen. Duidelijk werd dat de 
maatschappij aan hervormingen toe was. Het wierp als het 
ware zijn schaduw al vooruit. Hierna toon ik een kaartje van 
de grootte van Nederland ten opzichte van de omgeving.
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Vanaf 1766 regeert stadhouder Willem van Batavus V 
over Nederland. Willem raakte diep in de problemen 
door zijn halsstarrigheid tijdens de patriottentijd. De 
Patriotten eisten meer vrijheid voor zichzelf op en haatten 
de regentenmentaliteit. In de horoscoop van Willem van 
Batavus V staat Pluto in de laatste graad van Schorpioen en is 
bezig zich te oriënteren op het teken Boogschutter, het teken 
dat veel meer op visie en expansie is gericht. In februari 
1793 wanneer Pluto in Waterman gaat lopen, verklaart 
de revolutionaire regering in Parijs dan ook de oorlog aan 
Willem van Batavus V. In januari 1795 vlucht hij weg naar 
Engeland en gaat in ballingschap uit vrees hetzelfde lot te 
treffen als het Franse koningshuis. De Patriotten eisen 
minder macht van de stadhouder en meer zeggenschap van 
het volk. In 1801 doet Willem afstand van al zijn rechten als 
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erfstadhouder. In 1806 wordt Lodewijk Napoleon, broer van 
Napoleon, koning van Nederland. Eigenlijk is deze jongere 
broer van Napoleon de eerste koning die Nederland krijgt. 

In de Wikipedia staan onder meer de volgende belangrijke 
historische vermeldingen voor het jaar 1762 beschreven, 
wanneer Pluto zich van Boogschutter naar Steenbok verplaatst.

 - Peter III, sinds zeven maanden keizer van Rusland, 
wordt op 9 juli 1762 afgezet in een paleisrevolutie. Zijn 
gemalin Catharina II volgt hem op. Negen dagen later 
wordt Peter in het paleis vermoord. 

 - Jean-Jacques Rousseau ontwikkelt in Du Contrat 
Social ou Principes du droit Politique, de leer van de 
volkssoevereiniteit. Hij gaat in ballingschap nadat het 
Parlement van Parijs de beul heeft bevolen zijn boek 
Émile ou De l’éducation te verbranden. De verbanning 
geeft de beperking aan die door de werking van Pluto 
in Steenbok wordt aangebracht in zijn geformuleerde 
leer van de volkssoevereiniteit.

Voor deze twee gebeurtenissen heb ik gekozen omdat ze vooral 
representatief zijn voor de tijd dat Pluto in Steenbok liep en een 
spiegelende functie heeft voor nu. Het lijken wellicht niet heel 
erg belangrijke feiten, maar bij nadere beschouwing zijn deze 
twee gebeurtenissen bepalend geweest voor de ontwikkeling 
van Europa. 

Pluto in Steenbok kenmerkt zich door een sterke intentie 
om de samenleving op een hoger plan te brengen en meer 
verantwoordelijkheden te nemen voor de visie die is 
ontwikkeld in de voorgaande periode. Ontberingen worden 
ondergaan om vooruit te komen om zich daarna steviger te 
manifesteren. Een dierenriemteken is een vervolg op het 
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voorliggende teken waar een energie is opgebouwd die dan 
verder wordt uitgewerkt. In dit geval is dat het dierenriemteken 
Boogschutter. In het teken Boogschutter zijn, zoals ik al 
vermeldde, de expansiekracht en het idealisme groot. Nieuwe 
filosofieën worden ontwikkeld en de reislust is groot. Door 
extra accenten te leggen, kan het bewustzijn worden aangevuld 
met nieuwe ervaringen die dan weer in het volgende teken 
(Waterman) verder worden uitgewerkt. De overgang die 
toen plaatshad, heeft te maken met het gegeven dat bepaalde 
idealistische levensfilosofieën moeten worden onderdrukt om 
in een latere instantie krachtiger te kunnen worden neergezet 
in groter sociaal verband (Waterman). Wanneer nu de 
tekenwisseling optreedt in 1762, verdwijnt het optimisme en 
daarvoor in de plaats komt pessimisme dat primair beperkend 
aanvoelt. Deze beperking strekt zich uit op vele gebieden zoals 
we dit in 2008 zelf ook meemaakten. Economische groei 
maar ook bepaalde idealen die zijn ontwikkeld, worden als 
idee krachtig onderdrukt om zodoende erachter te komen wat 
duurzaam is voor de toekomst. Om een goed beeld te krijgen 
hoe ‘streng’ het teken Steenbok is, is het nog interessant om 
te vermelden dat Ivan IV [1530-1584], bekender als Ivan de 
Verschrikkelijke,17 in zijn geboortehoroscoop Pluto ook in 
het teken Steenbok heeft staan. Het ontzag dat hij afdwong, 
is kenmerkend voor dit teken. De kinderen die nu worden 
geboren met Pluto in Steenbok, zullen straks wanneer ze 
groot zijn de wereld door een bril van strengheid bekijken.

Na de periode van een gezond stuk expansie (Boogschutter) 
op allerlei gebieden vóór 1762, de afronding van het tijdperk 

17 Overigens is deze vertaling niet helemaal juist. Het Russische Grozny/
verschrikkelijke betekent eigenlijk: hij die gezag en vrees uitstraalt. Bron: 
Een geschiedenis van Rusland van J.W Bezemer en Marc Jansen.
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van de Verlichting, breekt er een tijd aan die in het teken 
staat van herbezinning. Grote denkers zoals Voltaire en 
Rousseau formuleerden hun filosofie in de tijd dat Pluto in 
Boogschutter liep, hun visie die zich kenmerkte door een 
nieuwe optimistischer manier van denken. Deze nieuwe 
ideeën moesten nu een vorm krijgen, maar dit gaat altijd 
gepaard met weerstand. 
Ook Johann Wolfgang von Goethe [1749-1832], die uit een oud 
voornaam geslacht komt, zou met zijn vernieuwend denken 
vormend werken op de maatschappij. Goethe was een veelzijdig 
mens, naast wetenschapper en staatsman was hij ook schrijver 
van proza en poëzie. Goethe heeft in zijn geboortehoroscoop 
Pluto in de laatste graad van het onderzoekende teken 
Schorpioen staan en zal in de tijd dat Pluto in Steenbok loopt 
oude inzichten verzamelen om die later in zijn leven om te 
vormen naar nieuwe inzichten. De grootste bloeitijd maakt 
Goethe mee als Pluto in het teken Waterman loopt. Hij sterft 
uiteindelijk wanneer Pluto in Ram loopt. 
Frankrijk was in die tijd in Europa leidend in het verlichte 
denken.18 Naar aanleiding daarvan zou in 1789 de eerste 
grote revolutie uitbreken in Europa. Dan staat Pluto in 
Waterman. Rusland volgde daarin pas begin twintigste eeuw 

18 De Verlichting is de naam die wordt gebruikt om een politieke en 
filosofische beweging aan te duiden die de opvattingen over politiek, 
filosofie, wetenschap en religie binnen de westerse wereld grondig 
wijzigde. Zij vormde een reactie op het dogmatische autoriteitsgeloof. 
In deze periode, ook wel bekend als de Eeuw van de Rede, ontstond 
een culturele stroming of beweging van intellectuelen met als doel het 
gebruik van de rede en het filosoferen te bevorderen. De rede gaat 
alleen maar af op feiten, hoe verborgen die ook zijn. De Verlichting 
stond aldus voor bevordering van de wetenschap en intellectuele 
uitwisseling. De propagandisten ervan bestreden het bijgeloof, 
misbruik van recht in kerk en staat, intolerantie, en kwamen op voor 
zekere grondrechten. [Bron: Wikipedia]



43

toen Pluto in Kreeft stond. In Nederland kwam het niet tot 
een echte revolutie, maar bleef men hangen in een soort 
onverzettelijkheid. Dit was in de tijd dat Willem V naar 
Engeland vluchtte en de Bataafse republiek ontstond [1795-
1801]. Deze revolutie in Nederland wordt een ‘fluwelen 
revolutie’ genoemd omdat de agressie van de Patriotten hier 
niet tot moord en doodslag van de bestuurders leidde, wat in 
Frankrijk wel gebeurde. De voorgeschiedenis van een land is 
bepalend voor de vraag hoe de stand van Pluto zal verlopen. 
Pluto geeft namelijk altijd de tijdgeest aan en het land werkt 
het uit al naar gelang zijn collectieve geschiedenis. 
De grote denkers Voltaire en Rousseau waren gematigder 
dan de oorspronkelijke Verlichtingsfilosofen Descartes en 
Diderot. Zo was Diderot een uitgesproken republikein. 
Voltaire was een monarchist. Voltaire wordt wel de 
prominente voortrekker van het Franse verlichtingsdenken 
genoemd. Johann Wolfgang von Goethe stelde zelfs 
dat Voltaire de aanstichter van de Franse Revolutie zou 
zijn geweest.19 Voltaire onderhoudt in zijn leven een 
vriendschappelijke relatie met tsarina Catharina II. 
In Rusland wordt eind 1761, het jaar van de wisseling van 
Pluto naar het teken Steenbok, Peter Romanov III tot tsaar 
gekroond. Zijn regeerperiode duurt slechts zeven maanden. 
Een handjevol opstandige gardeofficieren zet Peter III af en 
aangezien het huwelijk met zijn vrouw Catharina II zeer 
slecht is, steunt zij de gardeofficieren die hem afzetten. 
Op 28 juni 1762 wordt Peter III afgezet. Pluto staat dan 
op 29.59 Boogschutter. Kort daarna, op 18 juli 1762, 
wordt Peter vermoord. Er zijn vermoedens dat Catharina 
medeverantwoordelijk is geweest voor deze moord.20 Vanaf 

19 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Voltaire.
20 Catherina de Grote van Simon Dixon, pag. 32.
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dat moment wordt het archetype van een geheimzinnige 
moord op een niet-welgevallig iemand in de Russische 
volksziel opgeslagen en speelt het ook vandaag de dag nog 
een belangrijke rol in het collectief onbewuste van Rusland. 
Denk hierbij aan de moord op Aleksandr Litvinenko, Anna 
Stepanovna Politkovskaja en vele anderen. Een kenmerk van 
Pluto in Steenbok is ook dat er verstarring en een te sterke 
consolidatie optreedt in leiderschap. In het midden van de 
achttiende eeuw kenmerkte zich deze mentaliteit in Nederland 
door de uit de hand gelopen regentenmentaliteit. Mensen die 
de leiding hebben, blijven op hun plaats zitten en dulden geen 
inspraak van middenstand en arbeidersklasse. Dit gegeven 
wordt wanneer Pluto in Steenbok loopt zo uitvergroot dat er 
een tegenbeweging op gang komt die zich gaat manifesteren 
wanneer Pluto in Waterman gaat lopen. De mensheid wil haar 
vrijheid terug. De opbouw van het probleem was al begonnen 
aan het begin van de achttiende eeuw, toen Pluto in het 
teken Leeuw stond en de volksziel min of meer bewust was 
geworden van zijn eigen positie. Het verloop van Pluto door 
de daaropvolgende tekens heeft geleid naar de culminatie die 
uiteindelijk vorm zal krijgen in de grondwet van 1848. Maar 
dan loopt inmiddels Pluto in het teken Vissen. Een en ander 
is min of meer herkenbaar in onze eigen maatschappij waar 
Pluto op dit moment eenzelfde stand inneemt; deze periode 
loopt van 1939 tot 2043 wanneer Pluto in Vissen zal gaan 
lopen. Met het verschil dat we nu veel meer bewust kunnen 
worden van wat er precies collectief gezien gebeurt. 
In onze tijd drukt het zich uit in de volksuitspraak dat onze 
regeringspersonen aan het pluche gekleefd zitten. Een andere 
getransformeerde vorm van stagnatie en consolidatie is waar 
te nemen in de eindeloze bureaucratie waardoor heden ten 
dage vrijwel elk beroep wordt geplaagd. Deze uitvergroting 
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is nodig om een nieuwe formulering te vinden in wat onze 
gezamenlijke hedendaagse waarden zijn. In 1762 waren 
het vooral de grote filosofen die hierin verandering wilden 
brengen. Vandaag de dag zijn er vele vernieuwers die helaas 
door de vervuiling in de media vaak te weinig opvallen omdat 
ze moeilijk te vinden zijn in de veelheid der dingen. 
 
De jeugd van Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] lijkt veel op 
het hedendaagse verstoorde familieleven. Het hoogtepunt van 
zijn ontwikkeling ligt dan ook in de tijd dat Pluto in Steenbok 
loopt. Zijn vader is een horlogemaker, evenals de vader van 
zijn moeders kant. Een mooi symbool voor iemand die de 
tijd indringend gaat veranderen. De moeder van Rousseau 
stierf negen dagen na zijn geboorte aan kraamvrouwenkoorts, 
waardoor hij door een min wordt opgevoed. De eerste tien 
jaar van zijn leven komt de jongste zus van zijn vader, eveneens 
genaamd Suzanne net als zijn moeder, bij het gezin inwonen 
om te helpen met de opvoeding. 
Met zijn vader las hij romans, soms tot diep in de nacht, en 
haalde graag kattenkwaad uit, zoals het plassen in de kookpot 
van de buurvrouw.21 Toen hij tien jaar oud was, kreeg zijn 
vader ruzie met een landeigenaar. Hij verwondde hem en werd 
veroordeeld. Om aan de gevangenis te ontsnappen vluchtte hij 
naar de stad Nyon, en liet zijn zonen alleen achter. Toen ook 
zijn tante vertrok, werd Jean-Jacques ondergebracht bij een 
predikant in het nabijgelegen dorp Bossey.22 
Na veel omzwervingen komt hij uiteindelijk terecht bij 
Madame de Warren, hij is dan twaalf jaar oud. Madame de 
Warren voelde het als haar missie jonge protestanten tot de 
rooms-katholieke kerk te laten terugkeren. Ze werd een echte 

21 Damrosch, Leo (2007), pag. 21
22 Damrosch, Leo (2007), pag. 23-24.
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moederfiguur voor Rousseau maar ook wijdde zij hem in de 
liefde in. De combinatie van deze twee, moeder en minnares, is 
revolutionair en zal hebben bijgedragen aan zijn revolutionaire 
anti-autoritaire benadering van kinderen. Rousseau heeft 
zijn hele leven Madame de Warren als weldoenster gezien, 
de vrouw die zijn leven vormgaf. In 1745 leerde hij in een 
pension in Parijs Thérèse Levasseur kennen, de jonge dochter 
van een ontslagen ambtenaar. Hij begon een verhouding 
met deze wasvrouw, naaister en dienster. Toen zij in 1746 
zwanger raakte, haalde hij haar over de baby af te geven bij een 
vondelingentehuis. Pluto loopt dan in het teken Schorpioen, 
het teken dat de seksualiteit aan de orde brengt. Hierover later 
meer in het gedeelte ‘Pluto in Schorpioen’. Hetzelfde gebeurde 
met de vier volgende baby’s, waarvan de laatste in 1751 werd 
geboren. In Emile en in zijn Bekentenissen toonde hij spijt over 
dit voor hem ‘noodlottige gedrag’.23 Met Voltaire kon Rousseau 
het niet goed vinden. Zij verschilden vaak van mening. Voltaire 
gaf in 1764 onder meer fikse kritiek op het door Rousseau 
afstaan van zijn kinderen.24 Aan dit opmerkelijke gedrag 
van Rousseau kun je zien, hoe diep de geschiedenis van het 
familiecollectief op hem doorwerkt. Dit bijzondere verloop 
van Rousseaus biografie, hij had in zijn geboortehoroscoop25 
evenals de generatie van 1965 tot 1967 een conjunctie26 tussen 
Uranus en Pluto in het teken Maagd staan, wijst er onder 
meer op dat er kritisch moet worden gekeken naar hoe de 
samenleving en groeperingen die haar vormen in elkaar zitten. 
De diepere boodschap achter deze stelling is dat collectief leed 

23 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau#cite_note-
14.

24 Gallas, R.K. (1926), ‘Vincenzio Gaudio’, pag. 119. In: Jaarboek Amstel-
odamum.

25 Op 28 juni 1712 om 10.00 in Genève. 
26 Dit betekent samenvallend in hetzelfde dierenriemteken en dezelfde graad. 
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in verschillende groeperingen, vooral families, extra aandacht 
moet krijgen om bepaalde persoonlijke problematiek van het 
kind te kunnen oplossen. Verdrongen familieproblematiek in 
een kinderleven gaat meestal gepaard met onaangepast gedrag 
van het betreffende kind. Dit geldt ook in ruimere zin voor 
problemen in andere groeperingen.
De mensen die ongeveer vanaf 1965 werden geboren, 
beleefden collectief gezien allemaal min of meer het losmaken 
van vertrouwde patronen om zodoende de eigen identiteit 
te kunnen vaststellen. Vanaf die tijd namen scheidingen 
toe en nam het eenoudergezin toe. Een noodgedwongen 
loslaten van vertrouwde patronen ontstaat ook ongewild in 
het familiecollectief van Rousseau en levert hem naast een 
turbulent leven veel nieuwe inzichten op. Bij hem zal dit leiden 
tot het formuleren van een geheel nieuw samenlevingsconcept 
waarin niet de kerk en de vorst de algehele soevereiniteit 
hebben, maar waar de volkswil een plaats krijgt. Rousseau 
ontwikkelt zoals ik al schreef, in juli 1762, in Du Contrat Social 
ou Principes du droit Politique de leer van de volkssoevereiniteit. 
Hij gaat in ballingschap nadat het Parlement van Parijs de beul 
heeft bevolen zijn boek Emile27 te verbranden. In diezelfde 
maand van publicatie en de ballingschap daarna, verlaat 
Pluto het teken Boogschutter en doet zijn intrede in het 

27 Emile, of Over de opvoeding (Émile, ou De l’éducation) is de dubbele titel 
van het boek van de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau. In dit werk 
zet Rousseau, een van de belangrijkste filosofen uit de Verlichting, zijn 
visie op de menselijke natuur uiteen, en stelt hij de volgens hem ideale 
opvoedingsmethode voor. De Emile was naar Rousseaus eigen oordeel 
zijn beste en belangrijkste geschrift. Het boek heeft een sterke invloed 
gehad binnen de filosofie van de opvoeding en beïnvloedde pedagogen 
als Johann Bernhard Basedow, Johann Heinrich Pestalozzi en Friedrich 
Fröbel. [Bron: Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Emile,_of_Over_de_
opvoeding]
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teken Steenbok. Een duidelijker voorbeeld kun je je niet 
voorstellen; een filosofische gedachte (Boogschutter) wordt 
afgekapt en beperkt (Steenbok). 
In 1782, vier jaar na de dood van Rousseau, wordt door de 
publicatie van zijn derde boek Bekentenissen duidelijk dat hij 
exhibitionistische neigingen heeft.28 Op dat moment staat 
Pluto inmiddels in het teken Waterman. Waterman is vooral 
het teken dat de consoliderende krachten die zijn opgebouwd 
in het Steenbokteken, moeten worden afgebroken om 
zodoende een nieuwe vorm van vrijheid te bereiken.

Op 1 mei 1776 wordt in Ingolstadt in Beijeren door de 
joodse Adam Weishaupt de Orde van Perfectiblists, vert. Orde 
van Vervolmaakten, opgericht; een paar jaar later wordt de 
orde bekend onder de naam Orde van Illuminati. De Illuminati 
waren vooral vertegenwoordigd in kunst, wetenschap, 
educatie, financiën, industrie en de autoriteiten.29 De 
hoofduitgangspunten van deze Beierse orde waren:

 - Afschaffen van de monarchie en bepaalde overheden.
 - Afschaffen van bezit.
 - Afschaffen van erfrecht.
 - Afschaffen van patriottisme, men moest minder 

nationalistisch worden.
 - Afschaffen van familie (iedereen is familie van elkaar).
 - Afschaffen van religie.30

Pluto loopt dan in de negenentwintigste graad van Steenbok, 
de op een na laatste graad van Steenbok voordat hij naar 

28 Rousseau en ik van Maarten Doorman, pag. 5.
29 Revolutie door schuld - De radicale geschiedenis van de eenwording van de aarde 

van Rein de Vries, pag. 60.
30 Revolutie door schuld - De radicale geschiedenis van de eenwording van de aarde 

van Rein de Vries, pag. 61.
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Waterman gaat. Veel van deze genoemde onderwerpen 
zijn karakteristiek voor het teken Steenbok of Waterman of 
hun polaire teken. De negenentwintigste graad Steenbok is 
bovendien een bijzondere graad omdat deze een verhoogde 
graad energie heeft die te maken heeft met de daadkracht. 
De Orde van Illuminati wordt dan ook als voorloper van 
het marxisme gezien en was nauw verbonden met de 
vrijmetselaars. Er was een rijke vertegenwoordiging van 
de joodse elite in de orde. De orde is niet zo bekend in de 
geschiedenis maar heeft grote invloed uitgeoefend. Hij geeft 
onder meer de aanzet voor de Franse Revolutie. Vandaag de 
dag duiken elementen van de orde op in allerlei literatuur, 
zoals in de boeken van Dan Brown (Het Bernini mysterie) en 
Umberto Eco (De slinger van Foucault).

27 januari 1778 - Pluto in Waterman tot 1798
Ik ontdek en wil dit tot mijn eigen ervaring maken.

Actief

Wanneer in 1778 Pluto zich van Steenbok naar het teken 
Waterman verplaatst, sterven in dat jaar François-Marie 
Voltaire op 30 mei en Jean-Jacques Rousseau op 2 juli. Beide 
grote filosofen kunnen de overgang in energiewisseling 
waarin de samenleving als energie terecht is gekomen, 
moeilijk integreren en overlijden. Wat zou hiervan de reden 
kunnen zijn bekeken vanuit hun persoonlijke biografie? 
Afgezien van het feit dat het dierenriemteken Waterman 
zich kenmerkt door het afbreken van schijnbare zekerheden 
die zijn ontstaan in de tijd dat Pluto in Steenbok liep, mag 
je stellen dat de energie die de beide filosofen in de wereld 
hebben gezet niet strookt met hun eigen energie. Voltaire 
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heeft in zijn geboortehoroscoop Pluto in de vierde graad 
van Leeuw staan, het polaire teken van Waterman. Met 
andere woorden: hij kon de onbewuste energie van de 
vrijheidskrachten wel als visionair zien maar ze niet in de 
praktijk zetten. Zien en doen zijn twee heel verschillende 
zaken, zoals ik duidelijk heb willen maken in de inleiding 
over de drieledigheid: denken, voelen en willen.
Rousseau heeft in zijn geboortehoroscoop Pluto in 
Maagd staan (conjunct Uranus). Uranus is de heerser van 
Waterman. Dit verhaal is wat ingewikkelder dan dat van 
Voltaire. Zijn van nature kritisch-analytische geest (Pluto in 
Maagd) kon de nieuwe vrijere energie die aan het ontstaan is 
in de samenleving niet integreren in zijn leven; juist doordat 
zijn opvoeding ongebreideld, ongestructureerd en onzeker 
was, was dit toch min of meer bedreigend voor hem. De 
wat anarchistische rommelige opvoeding van hem lag voor 
een deel onbewust als trauma in zijn ziel opgeslagen. Dit is 
waarschijnlijk ook de reden dat hij al zijn kinderen afstond na 
de geboorte. Uit dit feit blijkt dat het vroegtijdig loslaten van 
kinderen ernstige gevolgen heeft voor het latere onbewuste 
van de volwassene. Met het betreden van Pluto in Waterman 
werd dit oude trauma opnieuw onbewust beleefd. Niet in 
de laatste plaats omdat Leeuw het onbewuste teken van 
Waterman is en het teken Leeuw onder meer archetypisch is 
verbonden met het innerlijke kind van de mens dat leidt naar 
een gezond ego.
De generatie van Pluto in Waterman heeft een bijzondere 
opdracht. Zij moeten daadwerkelijk hun ego opofferen voor 
het grote collectieve belang van de gemeenschap zodat het 
leven socialer wordt. Hoe dramatisch dit kan lopen, blijkt 
in 1939 wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Op 
dat moment gaat Pluto over naar dierenriemteken Leeuw, 
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het polaire teken van Waterman, en belicht het ego op 
dat moment, het ego dat zich op dat moment niet gezien 
voelt, en vergroot dit nu uit. Dit heeft tot gevolg dat de 
Tweede Wereldoorlog uitbreekt. In 1798 toen Pluto ook 
in Waterman ging lopen, moest de vrijheid van de mens 
geëvolueerd worden, terwijl in 1939 het ego geëvolueerd 
moet worden op wat het met de vrijheid heeft gedaan in de 
mens. 
In aanvang blijkt in 1939 dat een enkel ego zo groot is 
geworden dat daar grote groepen mensen zwaar onder lijden 
(Holocaust). Dit is net de omgekeerde situatie van de tijd dat 
Pluto in 1778 in Waterman ging lopen. Nu zou het kunnen 
lijken dat Pluto of een bepaald dierenriemteken een fatale 
werking heeft, maar dit is niet zo. De energie van Pluto en de 
kleur van de dierenriem zijn energieën die door middel van 
de focus een oude geschiedenis uit het collectief geheugen 
van een groep onder de aandacht brengt. De uitwerking zal 
afhankelijk van de geschiedenis van de groep zijn.

Vlak nadat Pluto in het teken Waterman gaat lopen op 13 
maart 1781, wordt de planeet Uranus definitief ontdekt. 
Acht jaar later, in 1789, breekt de Franse Revolutie uit. 
In Nederland heerst er verdeeldheid en onvrede, zich 
uitdrukkend in de Patriotten. Patriotten waren burgers 
in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden die 
aan het einde van de 18e eeuw de democratisering wilden 
stimuleren en een halt wilden toeroepen aan de falende 
stadhouder Willem V. Patriotten waren ook de voorvechters 
van representatieve volksvertegenwoordiging, vrijheid van 
vergadering en vrijheid van meningsuiting. Vanaf 1781 
verzetten ze zich tegen de aristocratie met haar lucratieve 
en erfelijke ambten, privileges en pro-Engelse houding. De 
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ideeën over gelijkheid van protestanten, joden, dissenters 
en katholieken waren afkomstig van Franse en Schotse 
natuurfilosofen uit de tijd van de Verlichting31 en kwamen 
niet zozeer van de actuele filosofen Voltaire en Rousseau. 
Die hadden meer hun publiek in Frankrijk liggen. 
Willem V was zoals ik al vermeldde een onzekere 
stadhouder. Hij werd geboren als zoon van erfstadhouder 
Willem IV en Anna van Hannover. Toen hij drie jaar 
oud was, stierf zijn vader en werd hij opgevoed door 
zijn moeder Anna van Hannover en Douwe Sirtema van 
Grovestins en vanaf 1759, toen zijn moeder stierf, hij is dan 
elf jaar oud, door hertog Lodewijk Ernst van Brunswijk-
Wolfenbüttel. Ook Willem V heeft net als Rousseau een 
rommelige jeugd met in tegenstelling tot Rousseau, die 
geen moeder had, een afwezige vader. Dit maakt dat hij 
zich tot een wisselvallig en niet tot een consistent man 
in zijn jeugd heeft kunnen ontwikkelen. Consistentie is 
natuurlijk heel belangrijk voor een aanstaande stadhouder 
die de leiding moet gaan nemen. Wanneer hij besluiten 
moest nemen, twijfelde hij altijd. Hij kon zich verliezen 
in minieme details.32 Zelfs wanneer hij volwassen is, blijft 
hij leunen op zijn voogd Van Brunswijk. In die tijd was 
het mannelijke archetype neerzetten heel belangrijk omdat 
de maatschappij nog sterk mannelijk was gericht en het 
stadhouderschap daaraan uitdrukking moest geven. Al in 
1754 ontstond er onenigheid over het jaar waarin Willem 
meerderjarig zou worden verklaard. In 1763 werd Willem 
ernstig ziek, men vreesde voor zijn positie als opvolger. 
In 1766, wanneer hij meerderjarig is geworden, treedt hij 
aan als stadhouder. Pluto staat dan inmiddels in de eerste 

31 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Patriotten.
32 Nederland van Han van der Horst, pag. 303.
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graden van Steenbok en verlangt van hem leiderschap en 
structuur die hij moeilijk kan geven.
Het was daarna zaak om zo snel mogelijk een geschikte 
huwelijkskandidate te zoeken. De prins had zijn oog 
laten vallen op Caroline Mathilde van Wales, maar zij 
werd uitgehuwelijkt aan een Deense prins. Frederik V 
van Denemarken beval zijn dochters aan en Frederik de 
Grote bracht enkele van zijn nichten onder de aandacht. 
Uiteindelijk trouwt Willem V met Wilhelmina van 
Pruisen en komt in opspraak omdat hij een verhouding 
met freule Constantia van Lynden heeft. De Patriotten 
gebruikten dit feit om hem zwart te maken. 
In de tijd van Willem V is er een innige relatie tussen 
de staten Engeland en Nederland. De revolutionairen 
en de anti-orangisten kregen belangstelling voor de 
overzeese gebieden en voelen grote bewondering voor 
de Amerikaanse opstandelingen die vrij wilden zijn 
van Engeland. Hierdoor ontstaan er spanningen tussen 
Nederland en Engeland. Dit heeft tot gevolg dat de 
Nederlandse oppositie (Patriotten) zich meer op Frankrijk 
gaat oriënteren en daarmee banden aanknoopt. Frankrijk 
en Engeland waren van oudsher elkaars vijanden. Dit alles 
speelde toen Pluto van het teken Steenbok naar Waterman 
ging. Er trad als het ware een sociale heroriëntatie op. Een 
soortgelijke situatie zal in 2025 op een verhoogd niveau 
weer worden beleefd. 

De Patriotten, die vaak uit christelijke maar ook 
uit seculiere verlichte kringen kwamen, lieten zich 
beïnvloeden door de ideeën van Jean-Jacques Rousseau over 
de volkssoevereiniteit en de algemene wil tot handelen die 
niet is gebonden aan autoriteit. De Patriotten wilden dat 
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niet de stadhouder maar de burgers hun burgemeesters en 
bestuurders kozen, en dat de zogenaamde vroedschappen 
een afspiegeling vormden van de bevolking. Dat katholieken 
en doopsgezinden in geen enkel bestuur zaten, was voor 
hen onverteerbaar. Dit alles was een sterk democratisch 
streven dat voor ons nu heel gewoon is. Het programma 
van de Patriotten kan in drie punten worden samengevat:

 - herstel van de macht van de Republiek met als 
voorbeeld de (staatsgezinde) leiders uit de 17e eeuw, 
zoals Johan de Witt en Johan van Oldenbarnevelt;

 - herstel van medezeggenschap uit de tijd van vóór 
de Unie van Utrecht, toen de schutterij nog invloed 
kon uitoefenen op het stadsbestuur;

 - materiële en morele herbewapening, dat wil zeggen 
democratische of politieke scholing van de leden 
van de schutterij. 33

Opvallend in dezen is dat Johan van Oldenbarnevelt weer 
als voorbeeld uit het collectief geheugen wordt opgehaald. 
Johan van Oldenbarnevelt [Amersfoort, 14 september 
1547 - Den Haag, 13 mei 1619] heeft Pluto in het teken 
Waterman staan evenals de grondlegger van de monarchie 
Willem van Oranje. Dit wijst erop dat Nederland gevoelig 
is voor het archetype Waterman en dit zou wellicht een 
voorbeeldfunctie kunnen vervullen in het nieuwe denken 
in de toekomst. In het eerste deel van deze serie schrijf 
ik dat ik een sterk vermoeden heb dat Pim Fortuyn de 
reïncarnatie van Johan van Oldenbarnevelt is geweest. Hij 
had zijn Zon in Waterman staan. In de patriottentijd komt 
de behoefte aan volkssoevereiniteit opnieuw aan de orde 
nadat Pluto weer in een actief teken is gaan lopen. In 2025 

33 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Patriotten.
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zal er weer zo’n soort sfeer ontstaan, maar dan met de 
levenservaring van dat moment.
Willem V weet niet goed hoe hij de ontstane overtuigingen 
in de zeven provinciën met elkaar moet verenigen. Op 19 
januari 1795 vertrekt Willem V naar Engeland en vanaf 
dat moment is Nederland de Bataafse Republiek en vrij van 
een bestuurder met alle uitvoerende macht. In 1806 stuurt 
Napoleon Bonaparte zijn broer Lodewijk Napoleon naar de 
Nederlanden om orde op zaken te stellen, om van Nederland 
een soort vazalstaat van Frankrijk te maken. 
Het moment van vertrek/vlucht van Willem V is kenmerkend 
voor Pluto in Waterman. Een bijzonder iets is dat op het 
moment van de vlucht Pluto ongeveer op dezelfde plaats 
staat als Willem van Oranje zijn Pluto heeft staan toen hij 
als elfjarige Willem het prinsdom Orange erfde met de 
prestigieuze titel van prins. Vanaf die tijd is hij Prins van 
Oranje. Het leven van Willem V is als het ware een soort 
spiegelmoment van de cyclus van de Oranjefamilie. Met het 
verschil dat Willem V geen prins wordt op elfjarige leeftijd 
maar wees en verder wordt gevormd door een voogd. 
Linda Goodman schrijft in haar Astrologische Handboek voor 
de menselijke relaties dat een van de eigenschappen van het 
dierenriemteken Waterman is, dat bij het moment van 
ik-zwakte je zijn ‘hoed ziet’. Hiermee bedoelt ze dat de 
archetypische werking van Waterman is, dat wanneer het 
moeilijk wordt, ze liever weglopen dan het proces met 
eventuele boosheid ingaan. Met andere woorden, door uit 
te vergroten dat Willem V de benen neemt, kan Nederland 
zich bewust worden van wat het wil met de nieuwe tijd die 
in het teken staat van de gewone burger die meer vrijheid 
en verantwoordelijkheden gaat dragen. Ook hier gebeurt dit 
door de tijdgeest van het moment. Diep in onze volksziel zijn 
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we verknocht aan de Oranjefamilie, ook dat wordt door 
de vlucht van Willem V duidelijk. Ik kom in het hoofdstuk 
Het collectief geheugen met zijn geschiedenis hier nog op terug.

Een ander punt is dat De Acte van Verlatinghe, die op 26 juli 
1581 werd opgesteld door de Staten-Generaal van de Zeven 
Verenigde Provinciën, in 1776 een grote inspiratiebron 
vormt voor Thomas Jefferson voor het formuleren 
van de Onafhankelijkheidsverklaring voor de dertien 
koloniën die zich in de Verenigde Staten organiseren. 
Na de Onafhankelijkheidsverklaring in de Verenigde 
Staten ontstaat een reeks gewapende conflicten met het 
Engelse moederland. Aanvankelijk loopt het daarin niet 
zo goed voor de kolonisten. In de herfst van 1777 echter 
behaalt generaal Gates een duidelijke overwinning op de 
Engelsen. Daarna keren ook de kansen voor de kolonisten. 
Frankrijk gaat, mede dankzij de invloed van Benjamin 
Franklin, de kolonisten tegen Engeland steunen door het 
Verdrag van Vriendschap en Handel. In 1780 gaat ook 
Spanje de kolonisten steunen. Als derde natie steunen 
de Nederlanders, de bankiers van Europa, de kolonisten. 
John Adams wordt de eerste Amerikaanse gezant in 
Nederland. Nederland was in die dagen een van de weinige 
voorbeelden van een functionerende republiek en Adams 
berichtte uitvoerig over - vooral de gebreken van - de 
oude Republiek. Hier kreeg Adams, eerst van Friesland 
in februari 1782, later van de rest van de Republiek, als 
eerste erkenning voor de toen nog jonge republiek. In 
1781 wordt de strijd voor de onafhankelijkheid beëindigd. 
Op 18 oktober 1781 moeten de Engelsen zich overgeven 
aan de Amerikaans-Franse troepen. Engeland is de oorlog 
inmiddels moe geworden. Er komen vredesbesprekingen. 
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In 1783 wordt de definitieve vrede in Versailles (de Vrede 
van Parijs) ondertekend. 
De tijd die verstrijkt tussen het moment dat Jefferson zich 
liet inspireren door de Acte van Verlatinghe (1776) tot het 
moment dat de Vrede van Parijs wordt getekend (1783), 
oftewel wanneer de VS wordt bijgeschreven als autonome 
Staat, staat Pluto ongeveer op dezelfde plaats als ten tijde 
van de geboorte van Willem van Oranje. Dit geeft ons land 
een collectief onbewuste verbondenheid met de Verenigde 
Staten die heden ten dage nog steeds bestaat.34 We neigen er 
collectief gezien naar om ons meer verbonden te voelen met 
Amerika dan met Rusland. Dit komt doordat we onbewust 
worden aangesproken op onze diepste oorspronkelijke 
ontstaansrecht. De collectieve verbondenheid met Rusland 
is van veel latere datum zoals later zal blijken. 
Het belang dat Thomas Jefferson aan de Acte van Verlatinghe 
hechtte, maakte ook grote indruk op Gijsbert Karel van 
Hogendorp, Nederlands staatsman en pleitbezorger van 
de terugkeer van de Oranjes, waardoor hij in 1813 besloot 
een bezoek aan Jefferson af te leggen. Het bezoek was 
enigszins een teleurstelling omdat Hogendorp de visie 
van de Amerikanen op de slavernij bedenkelijk vond. Met 
name de uitspraak dat er niet zo’n groot verschil is tussen 
vrije arbeiders en slaven, stuitte Hogendorp als een van de 
eerste Nederlandse democratisch denkende politici tegen de 
borst.35 Kennelijk lag de collectieve overeenkomst tussen de 
VS en Nederland te veel uiteen om elkaar daadwerkelijk te 
vinden op dat moment. Heden ten dage neigen we ernaar 
dit gegeven te overcompenseren in de tegenovergestelde 
richting en idealiseren we de VS. Zo krijgen in ons land 

34 Moet kunnen van Herman Pley.
35 De gebroeders Van Hogendorp van Edwin van Meerkerk, pag. 95.
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bijvoorbeeld corruptie en het schenden van mensenrechten 
in de VS minder aandacht dan de misstanden in Rusland. 
Guantanamo Bay is nog steeds niet gesloten, terwijl de 
mensenrechten in Rusland minutieus onder de loep worden 
genomen. Rutte weigert de vraag tot opname van twee 
gevangenen in Nederland uit de gevangenis van Guantanamo 
Bay door de VS te beantwoorden en houdt zich daar bewust 
afzijdig van.36 Na 2025 komt op dit thema een vervolg, 
wellicht zal er dan een wat realistischer beeld over de VS 
zijn ontstaan. Vele vormen van democratie zullen in de 
periode dat Pluto weer in Waterman gaat lopen [2024-2043] 
transformeren naar een veel bewuster niveau. 

Een kenmerkend gegeven is dat in de tijd dat Pluto in het 
teken Waterman loopt, Napoleon Bonaparte de macht krijgt 
in Europa. Het is een man uit het gewone volk en hij komt van 
het Franse eiland Corsica. Napoleon heeft in zijn horoscoop 
de Zon in Leeuw staan, het polaire onbewuste teken van 
Waterman. Napoleon is uitermate autoritair en ambitieus. 
Via het leger weet hij op te klimmen en de aandacht op zich 
te vestigen. Napoleon duldt dan ook geen tegenspraak. 
Het opvallende hieraan is echter dat hij zijn hele familie 
erbij betrekt om zijn autoriteit te steunen en te vestigen. 
Broers en zelfs zussen worden als pion ingezet om zijn macht 
te vergroten. Dit is een geheel nieuwe ontwikkeling in de 
geschiedenis. Voorheen was het wel zo dat koningen uit de 
bloedband en overerving aan de macht kwamen; zij wisten 
dit echter al van hun eerste bewustzijnsmoment af. Maar nu 
betrof het een doodgewone familie die van niets wat was 

36 Bron: NRC 22 september 2015 https://www.nrc.nl/
nieuws/2015/09/22/nederland-weigert-gevangenen-guantanamo-
schaadt-relatie-met-vs-a1412975.
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geworden en nu werd uitgenodigd om de verworven macht 
van het bevoorrechte familielid te delen. Een nieuwe traditie 
werd zodoende in een oud jasje gestoken. In het feit dat de 
gewone man politiek leider wordt, tekent zich de eerste 
aanzet af van de collectieve verbondenheid die de persoonlijke 
biografie bewuster gaat beïnvloeden. Het aparte daarvan is 
dat deze leden in hoogste instantie ook konden bedanken 
voor de eer;  dit kon voorheen moeilijk toen de erfelijkheid 
bepalend was. Het is een subtiele kleine verandering maar 
een wezenlijke verandering in leiderschap. Een verandering 
die de mondigheid van de mens in beeld brengt.
Zo werd de jongere broer van Napoleon, Lodewijk 
Napoleon, naar Nederland gestuurd om de eerste koning van 
Holland te worden. De Oranjes zouden later weer zelf het 
stokje overnemen. Lodewijk Napoleon bleef maar vier jaar 
koning omdat hij het niet langer kon uithouden om naar de 
pijpen van zijn broer te moeten dansen. Lodewijk Napoleon 
was een consciëntieus mens en wilde zijn taak, Nederland 
dienen, zo goed mogelijk volbrengen. Hij heeft zonder dat de 
Nederlander hier veel collectieve herinneringen aan heeft, 
veel voor ons land gedaan. De keizer had echter andere ideeën 
met zijn broer en wilde Nederland als handelsland gebruiken 
voor zijn eigen gewin. Het moest als het ware een vazalstaat 
van Frankrijk worden. Zo hield Keizer Napoleon vast aan 
het afgesproken begrotingstekort dat Nederland mocht 
hebben, terwijl Lodewijk Napoleon zag dat Nederland, 
dat er financieel slecht voorstond, hieraan ten onder zou 
gaan. Een soortgelijke discussie is enige jaren geleden in de 
EU gevoerd. De toenmalige minister Zalm wilde destijds 
‘het braafste jongetje van de klas’ zijn en wilde niet dat 
Nederland het begrotingstekort van maximaal 3 procent zou 
overschrijden, terwijl andere landen dit wel deden. Hier zie 
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je een herhaling van collectieve geschiedenis die zich eerder 
afspeelde tussen Napoleon en Lodewijk Napoleon. 
Keizer Napoleon sprak vaak denigrerend over Nederland, 
wat Lodewijk Napoleon niet kon verteren, op zijn manier 
hield hij van Nederland. Toch waren de familiebanden 
van de Bonapartes ondanks alle conflicten zeer hecht; dit 
blijkt uit het feit dat de keizer die in aanvang nog getrouwd 
was met Josephine de Beauharnais, zijn broer aanwees om 
zijn troonopvolger te leveren. Lodewijk Napoleon werd 
namelijk verplicht te trouwen met Hortense, de dochter 
uit het eerste huwelijk van Josephine de Beauharnais. Hun 
toekomstige kind zou de troonopvolger moeten worden.
Doordat deze in principe eenvoudige familie zo in de 
openbaarheid treedt, wordt het fenomeen familiecollectief 
veel duidelijker in het bewustzijn gehaald. Een en ander is 
heden ten dage veel meer zichtbaar. Zo kent elke familie 
een geschiedenis die in allerlei varianten wordt herhaald. 
De zogenaamde vechtscheidingen komen meestal voort uit 
de vaak verborgen voorgeschiedenis van de wederzijdse 
families, zo is me gebleken uit onderzoek. Dat hiervoor een 
ander bewustzijnsniveau is ontstaan, heeft te maken met de 
ontdekking van Uranus aan de hemel. Dit andere niveau van 
bewustzijn is op vele gebieden waar te nemen. Met name in 
de tijd dat Pluto in het teken Waterman loopt, zal hier extra 
accent op komen te liggen. Nieuwe sociale modellen dienen 
zich aan. Het zijn vooral de modellen die zijn gericht op 
gelijkwaardigheid, vrijheid en het ontwikkelen van nieuwe 
technieken. Zoals vermeld hebben we dit in 2015 opnieuw 
ervaren. De tijd van 1778 tot 1798 kan dan een inspiratiebron 
zijn voor nieuwe ontwikkelingen, net zoals de tijd van 1762 
tot 1778 ons handvatten kan geven voor politieke problemen 
die nu spelen. Zo hebben de gebeurtenissen in Rusland 
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en de opkomst van IS belangrijke wortels in de tijd van 
1762 tot 1778, maar ook van andere voorgaande periodes 
dat genoemde stand van Pluto optrad. Het is daarom zo 
belangrijk dat de geschiedenis van een land maar ook van 
een familie en een groep een veel prominentere plaats krijgt 
in beeld en besluitvorming in de toekomst. Ook zou de 
geestelijke gezondheidszorg, die nu vaak stagneert in haar 
ontwikkeling, hiermee veel kunnen doen. 

18 februari 1798 - Pluto in Vissen tot 1822
Ik geloof maar kan dit geloof niet goed analyseren

Passief

Wanneer Pluto in het dierenriemteken Vissen loopt, komt er 
een focus te liggen op geloof, religie en spiritualiteit, maar 
ook op slachtofferschap. Dit zijn vooral collectieve processen 
die in eerste instantie niet zo goed zijn waar te nemen. De 
oorzaak hiervan ligt in het feit dat het dierenriemteken 
Vissen een (passief) waterteken is en zijn oorsprong heeft 
liggen in het gevoel. In het persoonlijke leven betreft het vaak 
slachtofferschap, bedrog en uitbuiting; dit alles moet met 
andere ogen worden bekeken om van daaruit veranderingen 
te bewerkstelligen. In de tijd dat Pluto in Vissen loopt, is 
er ook een onbewuste focus op het arbeidsleven, uitbuiting 
wordt op een confronterende manier onder de aandacht 
gebracht. Zo komt er in die tijd in Europa aandacht voor 
slavernij, die met andere ogen wordt bekeken. Dit is nodig 
om het leed en de ongelijkheid die in de wereld aanwezig 
zijn, in het bewustzijn te brengen, zodat we evolutionair 
verder kunnen groeien naar een ruimer bewustzijn. Niet 
in de zin van een vooruitgangsutopie die moet worden 
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nagejaagd, maar om de kwaliteit van het waarnemen te 
verhogen.

Drie dagen voordat Pluto in het dierenriemteken Vissen 
gaat lopen, op 15 februari 1798, wordt door de Fransen de 
Romeinse Republiek in het leven geroepen. 

De (tweede) Romeinse Republiek, gelegen in het huidige 
midden van Italië, was een Franse satellietstaat en werd 
geschapen uit het gebied van de Kerkelijke Staat, ook wel 
Pauselijke staat genaamd, nadat Franse troepen een opstand 
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in Rome hadden neergeslagen en de stad hadden bezet. Het 
bestuur van deze staat was in handen van zeven consuls.
Paus Pius VI verzette zich tegen deze annexatie. Hij werd 
derhalve door Napoleon Bonaparte gevangengenomen 
en naar Frankrijk overgebracht, waar hij in 1799 stierf. 
Ferdinand IV van Napels veroverde de staat in november 
1798, maar werd een maand later door de Fransen 
teruggeslagen. Gedurende de Tweede Coalitieoorlog 
werden de Fransen uit Italië verjaagd en in juli 1799 werd 
de Romeinse Republiek opgeheven. Napoleon heroverde 
Italië echter in 1800. Om de nieuwe paus Pius VII gunstig 
te stemmen voor het Concordaat van 1801, stond hij deze 
vervolgens toe de Kerkelijke Staat te behouden.37 Dit 
gebeuren is karakteristiek voor de stand van Pluto in Vissen. 
Het teken Vissen is het archetypische dierenriemteken van 
het christendom en met het toenemen van het bewustzijn 
ook van algemene spiritualiteit. De drie-eenheid is in de 
christelijke kerk een belangrijk symbool en drukt zich 
hier op een subtiele manier uit in de drie dagen voor het 
exacte moment van de intrede van Pluto in het teken Vissen. 
Napoleon Bonaparte, die een belangrijke invloed uitoefent 
in Europa, is zelf areligieus. De invloed van de kerk en zijn 
staat moet volgens zijn visie plaatsmaken voor een staat waar 
politiek en kerk gescheiden zijn. Dit alles is het gevolg van 
het ontwakende sociale bewustzijn dat in de afgelopen tijd in 
het Watermanteken is ontwikkeld, wat uitliep op de Franse 
Revolutie. Opvallend is dat Napoleon zich wel met christelijk 
ceremonieel laat kronen tot keizer, in aanwezigheid van Paus 
Pius VII, alhoewel hij op het moment suprême zichzelf de 
keizerlijke kroon op het hoofd zet! Een ik-daad die goed past 
bij een Zon in Leeuw! 

37 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Republiek_(1798-1799).
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Naast het feit dat het teken Vissen een belangrijke 
archetypische betekenis heeft voor het christendom en de 
religie, wekt het dus ook bewustzijn voor het slachtofferschap 
dat in de wereld heerst, op. Het is dan ook niet toevallig 
dat in 1814 de eeuwenlange winstgevende Nederlandse 
slavenhandel wordt verboden. Pas ruim een halve eeuw 
later, in 1863, schaft Nederland ook de slavernij af in de 
West-Indische koloniën.38 Pluto staat dan inmiddels in het 
teken Stier. Pluto in het teken Stier veroorzaakt onder meer 
bewustzijn voor het mijn en dijn van de mens. Ik kom hier 
later nog op terug.

Vanuit Engeland probeert de zoon van stadhouder Willem 
V, Willem Frederik, de latere Koning Willem I, van de 
Fransen een financiële vergoeding te krijgen voor het 
verliezen van gebieden die zijn familie heeft verloren door de 
revolutie. Deze daad van verhaal willen halen voor financieel 
geleden schade is kenmerkend voor Willem Frederik; het 
levert hem later de naam Koning koopman op. Nederland 
is op dat moment zelf berooid en er heerst grote armoede. 
Niet in de laatste plaats omdat Nederland veel belastinggeld 
aan Frankrijk heeft moeten betalen voor de oorlogen die zijn 
gevoerd door Napoleon. Keizer Napoleon had ondertussen 
zijn jongere broer Lodewijk Napoleon koning van Nederland 
gemaakt. Deze koning had gezien hoe erbarmelijk Nederland 
eraan toe was; met name in industrialisatie en handel was 
een grote achterstand ontstaan vergeleken bij andere landen 
in Europa. Dit is een dramatische ontwikkeling, vooral als je 
bedenkt dat in de Gouden Eeuw Nederland toonaangevend 
was in Europa.

38 Bron: http://www.gahetna.nl/tijdbalk/445945/518574.
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Na de Industriële Revolutie die in gang werd gezet in 
Engeland en bij ons onder andere overwaaide naar Twente, 
kwamen de arbeiders in de weverijen in opstand omdat 
machines hun werk overnamen. In 1811 kwam er echter een 
soort tegenbeweging op gang in de vorm van de zogenaamde 
Luddieten.
Het luddisme was een sociale beweging in het Engeland 
van begin 19e eeuw, die zich verzette tegen industriële en 
technologische vooruitgang. De term ‘luddisme’ suggereert 
een samenhangende, ‘monolithische’ en theoretisch 
onderbouwde beweging. Daarvan was echter geen sprake; 
het was een zeer diverse beweging die niet centraal 
werd geleid.39 De beweging had vooral aanhang onder 
ambachtslieden en kleine boeren: zij zagen hun traditionele 
manier van werken bedreigd door de nieuwe fabrieken 
die met de Industriële Revolutie waren opgekomen. 
Hun activiteiten omvatten onder meer het saboteren en 
vernielen van machines in fabrieken. Hun naam, luddieten, 
is ontleend aan de vermoedelijk mythische Ned Ludd, die 
een wever zou zijn geweest die in 1779 twee weefmachines 
vernielde. Wanneer er in een fabriek een machine stuk 
was, werd er al snel gezegd ‘dat heeft Ned Ludd gedaan’, 
en men ging de naam Ned Ludd gebruiken om dreigbrieven 
aan fabriekseigenaren te ondertekenen. De grootste golf 
van activiteiten van de luddieten had plaats in de jaren 
1811-1813. Het vernielen van machines werd daarop tot 
halsmisdaad verklaard en met hulp van het Engelse leger 
werd de beweging neergeslagen. Talrijke luddieten werden 
terechtgesteld of werden gedeporteerd naar strafkoloniën 
in Australië. Een prominente ondersteuner van de zaak van 

39 Kevin Binfield, Writings of the Luddites, 2004, pag. 4. en E. P. Thompson, 
The Making of the English Working Class.
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de luddieten was Lord Byron.40 Hij bekritiseerde vooral de 
strenge strafmaatregelen tegen hen. Deze beweging, die zich 
vooral manifesteerde in 1811 en 1812, geeft uitdrukking aan 
de grote vrees voor de existentie van de arbeider die de dupe, 
lees slachtoffer (Vissen), zou worden van onderbetaalde 
arbeid (Maagd, het oppositionele teken van Vissen). De 
arbeiders vreesden overbodig te worden. Heden ten dage 
ontstaat heel langzaam door de enorme vooruitgang van 
de techniek weer een soortgelijke situatie dat werk schaars 
gaat worden. Ook in Twente dook de invloed van de 
luddieten op bij fabrieksarbeiders, maar deze beweging 
verliep net als ten tijde van de Patriotten minder agressief. 
Op dit moment (2016) loopt de buitenplaneet Neptunus 
in zijn eigen teken Vissen, wat wijst op een soortgelijke 
getransformeerde problematiek in de samenleving. In deel 
drie van deze serie ga ik uitgebreid in op de werking van 
Neptunus. 
De tijd dat slaven en menselijke arbeid handelswaar zijns, 
neemt af wanneer Pluto in vissen loopt en bewust wordt 
gemaakt omdat het slachtofferpatroon in het bewustzijn 
van de mensheid wordt geïntegreerd. Als een van de 
laatste landen in Europa doet Nederland dit echter pas 
op 1 juli 1863;41 dit komt vooral omdat onze koloniën een 
belangrijke inkomstenbron zijn. Opvallend is dat wanneer 
Pluto van 1957 tot 1972 in Maagd, het tegenoverliggende 
teken van Vissen, gaat lopen, er in Nederland een hausse 
van arbeidsongeschiktheid optreedt en dat de arbeidsmarkt 
wat overspannen is. De uitdrukking ‘ik laat me afkeuren’ 
was een veel gehoorde opmerking in het dagelijks leven 

40 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Luddisme. Zie ook Gratis geld voor 
iedereen van Rutger Bregman.

41 Bron: http://www.slavernijenjij.nl/de-afschaffing/.
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van toen. Ook is het de tijd dat wij arbeidsimmigranten 
massaal toelaten in ons land om het eenvoudige en 
onaantrekkelijke werk te doen. Deze tendens komt 
voort uit het onbewust moeilijk afscheid kunnen nemen 
van slavernij en kolonialisme. Ook de eindeloze Zwarte-
Pietendiscussie die de laatste jaren elk najaar op vaak 
agressieve toon wordt gevoerd, heeft met deze verdrongen 
problematiek van slavernij te maken.
 

17 april 1822 - Pluto in Ram tot 1852
Ik ben, en wil de ander in zijn waarde laten

Actief

Als Pluto in Ram gaat lopen, begint er een nieuwe 
kosmische cyclus. Oude structuren die niet deugen, gaan op 
de helling. Er ontstaat nu een grote behoefte aan vrijheid 
om tot nieuwe ontwikkeling te komen, zo niet goedschiks 
dan kwaadschiks. De actieve energie uit de tijd dat Pluto 
door het teken Waterman liep, wordt nu weer opgenomen. 
Daarbij komt het onbewuste teken van Ram, Weegschaal, 
vaak op onverwachte momenten aan de orde. Het teken 
Weegschaal gaat over de ontmoeting met de medemens. 
Doordat Weegschaal bij een Pluto die in Ram loopt sterk 
in het onbewuste werkt van de mens, werkt dit beeld vaak 
negatief uit. Dit uit zich dan in een min of meer egocentrische 
benadering van de naasten. Zaken worden nu op de spits 
gedreven om vooruitgang te forceren. Deze periode duurt 
relatief lang ten opzichte van andere dierenriemtekens waar 
Pluto doorheen loopt; maar liefst dertig jaar speelt deze 
energie. Voor ons land ziet dit er als volgt uit.
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In het boek van Geert Mak Lopen met Van Lennep,42 een 
dagboek van een wandeltocht die Jacob van Lennep samen 
met zijn vriend Dirk van Hogendorp in de zomer van 1823 
maakte door Nederland, beleven we het Nederland van die tijd 
door de ogen van Van Lennep, van Amsterdam tot Arnhem, 
van Molkwerum tot een stukje Brabant. Het zijn echte jonge 
studenten die rondtrekken, ze maken plezier, flirten en 
drinken bij tijd en wijle, meer dan verstandig is. Van Lennep 
weet een prachtig beeld te schetsen van het Nederland van 
toen met zijn strakke sociale verhoudingen, de verschillen 
in welvaart en de opkomende industrie. Alcoholisme is dan 
een algemeen voorkomend probleem bij de arbeiders die de 
zwaarte van het bestaan niet aankunnen. Alcoholisme valt als 
archetypisch probleem vooral onder het teken Vissen waar 
Pluto vierentwintig jaar daarvoor in had gelopen. De reis 
en het verslag van de beide heren geeft ons een mooie inkijk 
hoe het met de gewone Nederlandse bevolking was gesteld 
in die tijd. Nederland leed aan het bankroet dat was ontstaan 
door de onderdrukking in de Franse tijd. De aangetreden 
Koning Willem I was vooral gedreven door vooruitgang 
en het vergroten van zijn persoonlijke bezit. Wanneer hij 
in Nederland als prins Willem Frederik in november 1813 
aankomt in Scheveningen, bezit hij vrijwel niets. Als een goed 
geaarde Zon in Maagd gelijkstaand met de geluksster Regulus 
weet hij van de nood een deugd te maken en zijn fortuin enorm 
uit te breiden. Zo richt hij op 9 maart 1824 wanneer Pluto 
op 1.15 graad Ram staat de Nederlandse Handelsmaatschappij 
(NHM) op. Deze maatschappij heeft als doel ‘bevordering 
van handel, scheepvaart, scheepsbouw, visserij, landbouw en 
(het fabriekswezen)’, in voortzetting van wat tijdens de Franse 
overheersing van 1795 tot 1813 was ingezet. Het hogere doel 

42 Gebundeld en uitgegeven door Geert Mak.
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achter de organisatie was dat de NHM zou fungeren als een grote 
hefboom, ‘strekkende tot opbeuring en aanmoediging van de 
nationale welvaart’ (Art. 59) In de praktijk kwam het neer op 
expansie van bestaande handel door het inwinnen van gegevens 
en het zoeken naar nieuwe afzetgebieden en financiering van 
industrie en scheepvaart. Door de verbondenheid met de 
Nederlandse regering speelde de NHM een belangrijke rol 
in het ontwikkelen van de handel tussen de Nederlanden en 
Nederlands-Indië.43 
Verrassend is dat een van de eerste maatregelen die Willem 
I als erfprins neemt, is dat hij de landbevolking ontslaat uit 
lijfeigenschap. De boeren in de Nederlanden waren voortaan 
vrije landbezitters en de herendiensten werden afgeschaft. N.B. 
Deze regel werd, zoals eerder medegedeeld, niet toegepast in de koloniën.
Door Koning Willem I werd ook het Amortisatie Syndicaat 
opgericht. Dit was een kas die werd gevuld met leningen, 
geld uit de schatkist en door opbrengsten van de verkoop 
van domeinen. Willem wilde het Amortisatie Syndicaat 
gebruiken voor onder meer militaire uitgaven, voor aanleg van 
kanalen, voor betaling van pensioenen en voor aflossing van 
de uitgestelde schuld.44 Maar al snel werd duidelijk dat dit niet 
ging werken, want zodra bekend werd dat het Syndicaat de 
waardeloze ‘uitgestelde schulden’ zou gaan opkopen, liepen de 
koersen hiervan op en werd het te kostbaar om ze op te kopen. 
Daarop besloot de koning om het Amortisatie Syndicaat voor 
andere doeleinden te gebruiken. Dit was eenvoudig omdat het 
Amortisatie Syndicaat gedurende tien jaar geen verantwoording 
hoefde af te leggen aan de minister van Financiën en het 

43 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Handel-
Maatschappij.

44 Bron: http://www.parlement.com/id/viq9dk77lsyc/minister_van_
hall_voorkomt.
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parlement. Dit geen verantwoording afleggen voor wat je hebt 
gedaan, is kenmerkend voor de stand van Pluto in Ram; de 
reflectie die bij het positieve teken Weegschaal hoort, wordt 
niet gedaan. Willem kon zomaar naar eigen goeddunken doen 
met het Amortisatiefonds wat hij wilde, zonder inmenging 
van het kabinet of de Kamer. Het bestuur van het Amortisatie 
Syndicaat bestond uit een administrateur die direct opdracht 
van de koning kreeg. Alleen hij wist wat er met het fonds 
gebeurde. De koning had zijn eigen geheime kas en wist zaken 
goed voor zichzelf te regelen.45 Maar hoe dan ook, een zekere 
vooruitgang werd ondanks de zelfverrijking toch uit de grond 
gestampt. Dit zie je vaak bij Pluto, dat via de schaduwkant toch 
het doel wordt bereikt.
In 1825 richt Willem I ook het zogenaamde Collegium 
Philosophicum46 op in Leuven. Dit verlichte college moest 
dienen om eventuele jezuïtische47 invloeden te weren. Willem 
I deed hiermee een poging om de priesteropleiding van 
binnenuit naar zijn hand te zetten. Van oudsher bestond er een 
zekere aversie, gereserveerdheid, naar de rooms-katholieke 
kerk. Begrijpelijk als je weet dat de vader des vaderlands een 

45 Bron: http://www.ftm.nl/column/koning-willem-i-terugkomst-
nederland-200-jaar-de-nederlandsche-bank-nederlandse-handel-
maatschappij-bankroet/. Zie ook de biografie van Koning Willem 1 
van Jeroen Koch, pag. 379 e-book versie.

46 Koning Willem I biografie van Jeroen van Santen, pag. 437 e-book versie. 
47 De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze 

orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden 
rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola met 
gelatiniseerde voornaam. Het aanvankelijke doel van de groep was hulp 
aan de naaste, vooral zieken. Jezuïeten vormen een kloosterorde maar 
leven niet noodzakelijk in kloosters. Net als veel andere orden zijn zij 
gehouden tot kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Zij onderscheiden 
zich van andere orden vooral door absolute gehoorzaamheid aan de paus, 
en vallen niet onder het gezag van een bisschop.
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verwoede strijd leverde met Filips II die de Nederlanden 
het katholieke geloof opdrong. Gebeurtenissen die in het 
familiecollectief zijn voorgevallen, duiken met de regelmaat 
van de klok weer op wanneer een van de buitenplaneten, 
Uranus, Neptunus of Pluto, contact maakt met de gebeurtenis 
die is geëindigd in een niet-harmonische oplossing. Zo ook met 
het eerst opgedrongen rooms-katholieke geloof en daarna de 
discriminatie van het rooms-katholieke geloof in Nederland. 
De inrichting van het Collegium Philosophicum is dan ook een 
klap in het gezicht van de Zuid-Nederlandse rooms-katholieke 
kerk en zou hierdoor op termijn mede een aanleiding zijn voor 
de afscheiding van België van Nederland in 1830. In België 
ontstaat in de tijd dat Pluto in Ram liep de sterke behoefte om 
autonoom te worden. De stemmingen die in Noord- en Zuid-
Nederland heersten, waren zo verschillend; niet in de laatste 
plaats door de verschillende geloven, het overwegend rooms-
katholieke België tegenover het overwegend protestantse 
Nederland. Het bleek dan ook onhoudbaar te zijn beide landen 
te verenigen in één enkel koninkrijk. Dit tot grote woede 
van koning Willem I die dit ervaart als afbrokkeling van zijn 
macht. Een dialoog, kenmerkend voor het polaire onbewuste 
teken Weegschaal, van het teken Ram, komt dan ook niet tot 
stand tussen beide partijen. 
Ook bij de oprichting van het Collegium Philosophicum zie 
je de invloed die is meegenomen uit de periode waar Pluto in 
het teken Vissen liep. Geloof (Vissen) moet worden vernieuwd 
(Ram) maar dit loopt op een fiasco uit omdat de medemens 
(Weegschaal, het onbewuste teken van Ram) niet wordt 
gerespecteerd.
Pas wanneer Pluto door het consoliderende teken Stier gaat 
lopen - en ook dat duurt maar liefst dertig jaar - komt er zicht 
op wat er is bereikt in de voorgaande periode. 



72

De tijd dat Pluto in Ram loopt, is ook de tijd waarin Nederland 
van koning wisselt. Dit gebeurt in 1840, koning Willem I is dan 
inmiddels weduwnaar geworden. Hij treedt af, niet in de laatste 
plaats omdat hij opnieuw wil trouwen en wel met een rooms-
katholieke hofdame van zijn overleden vrouw Wilhelmina 
van Pruisen, Henriëtte d’Oultremont de Wégimont. Dit 
rooms-katholiek zijn ligt heel gevoelig bij de net afgescheiden 
Nederlandse bevolking die overwegend protestant is en 
ook bij de erfprins Willem II die een bittere bijsmaak heeft 
overgehouden van zijn autoritaire opvoeding waarin hij niets 
mocht, terwijl zijn vader nu alle principes overboord zet. 
Willem II stelt zich dan ook buitengewoon star op en geeft 
zijn vader geen toestemming voor het voorgenomen huwelijk. 
In het leven van Willem I dienen zich nu twee omgekeerde 
situaties aan: de vader- zoonrelatie wordt nu omgekeerd. 
Niet de vader bepaalt wat er gebeurt, maar de zoon, en ook 
wordt hij keihard geconfronteerd met de consequenties van 
zijn eigen aversie tegen het katholieke geloof. Hoe bizar dat 
hij nu juist zelf een katholieke vrouw wil! Juist het probleem 
dat een belangrijke rol speelde in de afscheiding van België! 
Henriëtte d’Oultremont de Wégimont is bovendien afkomstig 
uit een Belgische familie. Dat zijn persoonlijke visie zich zo 
snel transformeert, heeft te maken met de snelle daadkrachtige 
energie die aan het dierenriemteken Ram is verbonden. 
Ook voor de maîtresse van Willem I is dit huwelijk heel pijnlijk. 
Met haar heeft hij maar liefst vier buitenechtelijke kinderen en 
zij wordt op pijnlijke wijze door dit huwelijk met Henriëtte 
gepasseerd; hierover later meer. Ook hier zie je de onbewuste 
kant van Weegschaal duidelijk terugkomen; immers, het 
dierenriemteken Weegschaal gaat over relaties waar op dat 
moment Willem I onzorgvuldig mee omgaat.
Kortom, de expansiedrang duikt op allerlei wijzen op maar 
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vindt nog niet de vorm die zij moet hebben om een evenwichtig 
gebeuren te worden. 

8 april 1852 - Pluto in Stier tot 1884
Ik bezit maar moet sterven

Passief

Wanneer Pluto in het teken Stier loopt, ontstaat er een 
bezinningspunt op talenten en bezit die zijn ontwikkeld resp. 
verworven, in de voorafgaande periode waar Pluto in Ram 
liep. Alles wat vol vuur in het leven is gezet, wordt nu door 
een consoliderend bewustzijnsproces gescreend; ook deze 
periode duurt relatief gezien lang. De vraag die nu in het 
bewustzijn aan de orde komt, gaat over wat de waarde is van 
hetgeen is gecreëerd in de voorgaande periode. Als je sterft in 
dit aardse leven, kun je geen fysiek tastbare dingen meenemen 
naar de andere dimensie, maar wat heeft dan wel waarde? Dit 
is een van de meest confronterende vragen die de mensheid 
zichzelf kan stellen. Pluto loopt van nature in het teken Stier 
in zijn vernietigende teken. Dit wil zeggen dat Pluto zich niet 
thuis voelt in dit teken. Pluto is gericht op transformatie en 
transformatie is een soort sterfproces; het is geboren worden op 
een ander bewustzijnsniveau. Stier daarentegen wil de materie 
vasthouden en consolideren, voor zichzelf houden. Wanneer 
een planeet in een teken loopt waar de geaardheid niet bij past, 
dan vertraagt dat de omlooptijd. Het is te vergelijken met een 
kind dat nog niet goed kan lezen en lang over een tekst doet om 
het voorgelezen te krijgen. 

Drie jaar voordat Pluto overgaat naar het teken Stier, sterft 
vrij onverwacht Koning Willem II. Hij heeft maar negen jaar 
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geregeerd. Zijn leven werd getekend door een autoritaire vader, 
waardoor er van jongs af aan geen ruimte was om de eigen 
standpunten te onderzoeken, iets dat toch al moeilijk is bij een 
erfelijk koningschap. Ook stadhouder Willem V had hiervan last 
gehad, een herhalend motief in het familiecollectief maar dan in 
een andere variant. In de korte tijd dat Willem II regeerde, kon 
hij zichzelf onvoldoende tot uitdrukking en expressie brengen 
en vluchtte vaak in de schoonheid en luxe van het koningschap 
om daar zijn troost te zoeken. Het politieke klimaat waarin hij 
koning is, is bovendien rommelig; al tientallen jaren worstelt 
men met de grondwet en de bevoegdheden van de koning. 
Zijn vader, een echte patriarch, vocht voor zijn autoritaire 
positie. Een andere zaak die Willem II plaagt, is dat hij wordt 
gechanteerd vanwege de homoseksuele relaties die hij er op 
nahoudt. Willem II trouwt met Anna Paulowna, de zus van 
de tsaar Nicolaas I van Rusland, een Romanov. De Romanov-
familie was bijna driehonderd jaar aan de macht in Rusland, 
maar was in de mannelijke lijn al eerder uitgestorven. De 
Romanov-familie lijdt door de geslachten heen aan psychoses 
die zich veelal ontladen in enorme woedeaanvallen. Deze 
genetische aanleg duikt vanaf dit huwelijk tussen Willem 
II en Anna Paulowna ook bij de Oranjes op. Door hun 
huwelijk, waarbij ze beiden vanuit hun opvoeding ook nog 
een gecompliceerd manbeeld48 meekregen, ontstaat nu in het 
familiecollectief een blokkade die mijns inziens de oorzaak is 
van het uitsterven van de mannelijke lijn bij de Oranjes. De 
drie kleinzonen van Willem II komen allemaal te overlijden 
in de vijftig jaar dat zijn zoon, koning Willem III, regeert. Op 

48 De vader van Anna was tsaar Paul I. Deze leed aan de erfelijke ziekte 
en was ziekelijk achterdochtig. Paul I werd in 1801 door een groepje 
Russische officieren vermoord, gesteund door zijn zoon Alexander I. 
Anna is dan nog maar zes jaar oud.
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hoge leeftijd moet hij dan nog op zoek gaan naar een vrouw 
om de felbegeerde troonopvolger voor Nederland te leveren. 
Het wordt een meisje en sindsdien leeft het Oranjegeslacht net 
als in Rusland in de vrouwelijke lijn voort, met het verschil dat 
in Rusland na de vrouwelijke opvolging direct weer mannen 
worden geboren. Dit alles voltrekt zich in de tijd dat Pluto 
door het teken Stier loopt. Ook het sterven van de twee zonen 
van Willem III voltrekt zich wanneer Pluto in Stier loopt. Het 
element van bezitten en sterven is hier duidelijk aanwezig.
Willem III zelf lijdt ook aan ziekelijke driftaanvallen die naar 
het krankzinnige neigen. Willem III ambieert eigenlijk het hele 
koningschap niet; dit maakt hem opstandig en ongeïnteresseerd. 
Net als zijn grootvader wil hij meer persoonlijke macht, zo niet 
dan hoeft het niet van hem. De grondwet vindt hij dan ook 
een gruwel. Op het moment van het vrij plotselinge overlijden 
van Willem II, zit diens zoon (Willem III) in Engeland omdat 
hij boos is over de beslissing die zijn vader heeft genomen over 
het geven van minder bevoegdheden aan de koning. Deze 
beperkte bevoegdheden werden vastgelegd in de grondwet 
van 1848. Willem III zegt dan tegen zijn vader dat hij in zo’n 
land geen koning wil zijn, ziet af van zijn recht als erfprins en 
vertrekt naar Engeland voor onbeperkte tijd. Toch komt hij 
uiteindelijk terug als zijn vader vrij plotseling overlijdt. Hij gaat 
met tegenzin zijn functie vervullen. De grootste tijd van zijn 
koningschap loopt Pluto door het teken Stier.

Op 16 oktober 1853 breekt de Krimoorlog uit tussen het 
Tsarenrijk Rusland en een alliantie van het Tweede Franse 
Keizerrijk, het Britse Rijk, het Ottomaanse Rijk en het 
Koninkrijk Sardinië. De oorlog maakt deel uit van de 
langlopende strijd tussen de Europese grootmachten om 
invloed te verwerven op grondgebied van het in verval 
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rakende Ottomaanse Rijk. Het conflict werd grotendeels 
op de Krim uitgevochten, maar er waren ook kleinere 
campagnes in westelijk Anatolië, de Kaukasus, de Oostzee, 
de Grote Oceaan en de Witte Zee. Deze oorlog is een 
vervolg op de Krimoorlog die van 1768 tot 1774 duurde, 
toen Pluto in Steenbok liep, waar Rusland onder het regiem 
van Catharina II - bijgenaamd Catharina de Grote - de Krim 
in handen had gekregen. Met name de Fransen en Engelsen 
willen nu de Krim terugvorderen, aangezien dit gebied een 
belangrijke doorgangspunt vormt naar Azië maar ook voor 
pelgrimages. Recentelijk, in 2014, is dit thema in een variant 
weer actueel geworden. 
Koning Willem III wil neutraal blijven, niet in de laatste 
plaats omdat hij bevriend is met Napoleon III en omdat er 
familiebanden bestaan tussen de Romanovs en de Oranjes. 
Wanneer de oorlog is afgelopen, begaat hij een blunder: hij 
geeft beide strijdende partijen, zowel Frankrijk (Napoleon 
III) als Rusland (Alexander II) een koninklijke onderscheiding 
voor hun goede inzet. Aan het hof in Sint-Petersburg wordt 
hierop verontwaardigd gereageerd. De moeder van Willem, 
Anna Paulowna, is zo boos op hem dat ze uit Nederland 
vertrekt en lange tijd aan het Russische hof gaat wonen.49 
In een variant komt het thema solidariteit en waarheid 
opnieuw aan de orde met de MH17-ramp wanneer onze 
minister-president Mark Rutte tijdens het hele proces van 
de afhandeling van de ramp opvallend objectief blijft. Hij 
zegt steeds nadrukkelijk dat hij geen schuldige wil aanwijzen 
voordat het allemaal is bewezen. Dit in tegenstelling tot de 
Nederlandse bevolking die Rusland al op voorhand de schuld 
geeft. Hieraan zie je onze complexe relatie met Rusland. Een 
jaar daarvoor stuurden we tegen de wens van de wereld in 

49 Radzinsky, Alexander II, pag.116.
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nog een grote delegatie naar de Olympische Spelen van 2014 
en legde onze kersverse koning zijn allereerste staatsbezoek 
aan Rusland af waarbij hij met zijn vrouw en Poetin gezellig 
een biertje dronk. Dit beeld dat ik hier schets, lijkt wellicht 
wat vergezocht maar is terug te vinden in astrologische 
verbanden waarin karmische en collectieve motieven een 
grote rol spelen. Daarnaast zijn er opvallende astrologische 
verbanden die beiden - het moment van de ramp met de 
MH17 en de Krimoorlog - verbinden. Deze zijn: de stand 
van de Maan tijdens de ramp staat conjunct - dat wil zeggen 
op dezelfde plaats als Uranus - bij het uitbreken van de 
Krimoorlog op 16 oktober 1853. Ruttes maansknoop staat 
conjunct Uranus van de oorlog. Ik kom in het hoofdstuk De 
collectieve verbinding tussen Nederland en Rusland nog op terug.
In groter Europees verband zijn er twee belangrijke 
ontwikkelingen gaande die verwijzen naar het bewustzijn 
van Pluto in Stier dat zich aan het ontwikkelen is. 
Op 9 maart 1858 formuleert Alfred Russel Wallace de 
evolutieleertheorie, maar door een handigheid van Charles 
Darwin weet deze de theorie op zijn naam te krijgen door 
sneller te publiceren dan Wallace. Het principe achter de 
evolutieleer is: door middel van genen erft een organisme 
van zijn voorouders kenmerken (die erfelijke eigenschappen 
worden genoemd). Veranderingen in genen (zogenaamde 
mutaties) zorgen ervoor dat nieuwe eigenschappen ontstaan 
in de nakomelingen van een organisme. Als een nieuwe 
eigenschap een organisme voordeel biedt, zal dit organisme 
een grotere kans op overleven en nageslacht hebben. Dit 
mechanisme heet natuurlijke selectie en zorgt ervoor dat 
eigenschappen die voordeel bieden vaker gaan voorkomen. 
Over veel generaties kan een populatie zoveel nieuwe 
eigenschappen ontwikkelen dat zij tot een nieuw soort 
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wordt.50 Deze ontwikkeling is vooral gericht op dat wat fysiek 
bewijsbaar is en op het principe van de wet van de sterkste. 
Dit past op een bijzondere manier bij het dierenriemteken 
Stier, waarvan het onbewuste teken Schorpioen is. In het 
teken Schorpioen beseft de mens dat hij sterfelijk is. Door 
nu in de materie aanwijsbaar materiaal te vinden dat wijst op 
overerving door natuurlijke selectie - lees onsterfelijkheid - 
probeert de mens in deze periode los te komen van geestelijke 
principes die de kerk de mens voorhield. De teloorgang 
van de tastbare fysieke wereld wordt hierbij gewaarborgd 
en de transformatie van de ziel door de dood heen wordt 
in dit proces als niet ter zake doende afgedaan. Dit proces 
verloopt zo omdat het teken Schorpioen in het onbewuste 
ligt. Het fysieke wordt op het moment van de evolutieleer 
belangrijker dan de geest. Dit nieuwe bewustzijn is nodig 
om materie en geest in de latere bewustzijnscyclus van 
Pluto te kunnen onderscheiden en op termijn met elkaar te 
verbinden. Heden ten dage zien we zo’n nieuwe verbinding 
terug in de kwantummechanica, maar Pluto zal nog op z’n 
minst drie omlopen van 248 jaar nodig hebben, vanaf zijn 
ontdekking in 1930, om volledig tot ontplooiing te komen. 
De drie cycli hebben weer te maken met het integreren van 
verworven inhouden in het denken, willen en vorm/gevoel.
De tweede grote man in de tijd van Pluto in Stier die op 
een andere wijze een revolutionair nieuwe visie op het bezit 
van mensen geeft, is Karl Marx. Zijn levenswerk was Das 
Kapital waarin hij een plan maakt voor een eerlijke verdeling 
van de materiële rijkdom. Zijn werk komt in drie delen uit. 
Het eerste deel werd gepubliceerd in 1867. Het tweede deel 
verscheen in 1885, twee jaar na Marx’ dood, en het derde 

50 Evolutieleer. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutie_(biologie).
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in 1894.51 Ook hier wordt, op een geheel andere manier 
dan Wallace en Darwin deden, waarde toegekend aan 
materie, maar hier gaat het meer om de sociale integratie 
daarvan. Dat Karl Marx een groot podium kreeg voor zijn 
ideeën, heeft vooral te maken met het feit dat de Zon in zijn 
horoscoop in het dierenriemteken Stier staat. Wanneer de 
Zon in een bepaald dierenriemteken staat, wijst dit op een 
meer ontwikkelde autonomie op het betreffende gebied. Met 
andere woorden: Marx wist heel goed wat de bedoeling van 
Pluto in het teken Stier was. Hij leefde dit in een extreem 
uitvergrote mate uit en vond vooral een voedingsbodem 
die later bij Lenin staatkundige vorm heeft gekregen in het 
communisme.

Een andere aparte grappige uitvergroting van Pluto in 
Stier die optrad in Rusland en die meer anekdotisch is dan 
politiek, manifesteert zich in de zogenaamde Oblomov-
roman die in 1858 uitkomt en een groot succes is bij de 
Russische bevolking. Ivan Gontsjarov schrijft in deze roman 
over de zeer passieve hoofdpersoon Ilja Oblomov. 
Oblomov is een jonge, genereuze Russische edelman die 
niet in staat is besluiten te nemen of tot actie over te gaan. 
De eerste 150 bladzijden van het boek kan hij zelfs zijn 
bed niet uitkomen en ook in de rest van het boek bevindt 
hij zich voornamelijk in bed. Zijn passiviteit kost hem de 
liefde van Olga, die uiteindelijk kiest voor de energieke en 
gedisciplineerde Andrej Stolz.
Naast die van Stolz munt Gontsjarov uit in de beschrijving van 
diverse personages uit Oblomovs omgeving: diens bediende 
Zachar en de ‘onbestemde persoon’ Ivan Andrejevitsj 
Aleksejev (of Andrejev, want hij was zo onopvallend dat 

51 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Kapitaal.
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niemand zijn naam goed kon onthouden). Ook de lange 
winteravonden op het landgoed Oblomovka worden in hun 
loomheid treffend tot leven gebracht.
Oblomov wordt heden ten dage vaak beschouwd als de 
ultieme incarnatie van de overbodige man, een stereotiepe 
figuur uit de 19e-eeuwse Russische literatuur.52 De naam 
werd synoniem voor ‘luiaard’. Het verhaal werd in 1979 
verfilmd door de Russische regisseur Nikita Michalkov, 
met Oleg Tabakov in de hoofdrol. Het boek, dat veel 
bekendheid kreeg in zijn tijd, verwijst regelrecht naar de 
passiviteit die als een van de negatieve eigenschappen van 
Stier kan worden aangemerkt. Pluto is sterk gericht op 
uitvergroting. Dat dit verhaal vooral in Rusland erg populair 
werd, heeft te maken met het feit dat de Rus in het diepst 
van zijn ziel eigenlijk niet daadkrachtig is en is geobsedeerd 
door de dood (Schorpioen) door alle generaties heen. Denk 
hierbij aan alle tsarenmoorden, de Russische revolutie en 
de moordpartijen van hele groeperingen onder Stalin, maar 
ook aan de hedendaagse politieke moorden. Dit maakt ook 
dat de Russische bevolking zich pas in allerlaatste instantie 
gaat verzetten tegen onrechtvaardig bestuur.

In Nederland wordt in 1854 het eerste congres over 
het armenwezen gehouden. Minister van Binnenlandse 
Zaken Van Reenen [1853-1856] komt met een Armenwet. 
Burgerlijke Armbesturen mogen onderstand verlenen als 
nergens anders hulp te krijgen is, en dan nog hooguit de 
hoogstnoodzakelijke hulp. Dit is een soort verbetering 
van wat in 1818 gebeurde toen Pluto in Vissen stond en 
de paupers van de straat werden gehaald en in Veenhuizen 

52 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oblomov. Zie ook Radzinksy, 
Alexander II, pag. 161.
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werden geplaatst. De Armenwet is de eerste aanzet voor de 
algemene bijstandswet die op 1 januari 1965 in werking zal 
treden. Pluto loopt dan inmiddels door het teken Maagd. 
Het teken Maagd is het polaire teken van Vissen. Toen Pluto 
in Vissen liep, werd de mens zich bewust van het lijden dat 
in de wereld bestond ten gevolge van grote armoede. De 
ontdekking betrof vooral dat je aan armoede daadwerkelijk 
iets kunt doen door middel van steun. 
In 1856 worden in het Neanderthal menselijke resten 
gevonden die inzicht geven in onze evolutionaire 
voorgangers, de zogenaamde Neanderthalers.53 Ook deze 
ontdekking hoort typisch bij Pluto in Stier; immers, onze 
voorgeschiedenis wordt fysiek tastbaar gemaakt op dat 
moment. 
Aangezien in het religieuze leven ook een grote behoefte 
ontstaat naar tastbaarheid die over de dood heen gaat, 
verschijnt in 1858 op 11 februari aan het boerenmeisje 
Bernadette Soubirous, nabij het Franse bergdorpje Lourdes 
de Heilige Maagd Maria, dit doet zich nog achttien maal 
voor. Vanaf die tijd is Lourdes een bedevaartsoord. Deze 
gebeurtenis is als het ware een onbewuste tegenbeweging op 
de evolutieleer die bekend werd gemaakt in datzelfde jaar.
Ook werd in de jaren dat Pluto in het teken Stier liep, 
de mensheid zich sterk bewust van de optie dat de dood 
niet altijd onvermijdelijk was en dat leven kon worden 
geconsolideerd indien je de juiste maatregelen neemt. In 
1866 vielen er in Nederland 21.000 doden bij een cholera-
epidemie. In Amsterdam, waar men net een waterleidingnet 
heeft gekregen, vallen er echter nauwelijks slachtoffers. 
Naar aanleiding van deze ontdekking brengt men deze twee 
zaken met elkaar in verband en constateert men dat de dood 

53 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/1856.
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door een epidemische ziekte te vermijden is door middel van 
hygiëne.54 
Als een soort tegenwicht tegen medische ontdekkingen die 
(nog) niet te staven zijn in het waarneembare, richt men in 
1880 de Vereniging tegen de Kwakzalverij op. Pluto staat 
dan inmiddels in de laatste graden van Stier. In 1881 bewijst 
Louis Pasteur dat kinderen niet aan kinderziekten hoeven te 
overlijden en introduceert de vaccinaties.
Op 17 september 1870 wordt in Nederland de doodstraf 
afgeschaft. De Nederlanders van toen waren extra sensitief 
voor de werking van Pluto in Stier, omdat op het moment dat 
het koningschap op 16 maart 1815 wordt bevestigd, de Maan 
van dat moment in het teken Stier staat. Dit maakt dat wij als 
volksziel sterk zijn verbonden met zuinigheid, consolideren en 
het bundelen van onze talenten, soms bij het kleinburgerlijke 
af. 
In 1870 wordt Lenin in Rusland geboren, hij zal een ware 
revolutie veroorzaken in het verdelen van geld en bezit. Lenin 
heeft zijn Zon en Pluto in het teken Stier staan, net zoals Marx.
Op 11 augustus 1877 ontdekt de astronoom Asaph Hall 
dat Mars een maantje heeft: Phobos. N.B. Mars is de primaire 
onbewuste planeet (polair teken) van het dierenriemteken Stier. Later 
wordt nog een tweede satelliet waargenomen en hij noemt deze 
Deimos. Schiaparelli ontdekt, tijdens de opposities van Mars 
(tot 1888), kanaalvormige structuren op de planeet die hij 
‘canali’ noemt. Het geeft later aanleiding tot heftige discussies 
en ruzies over al dan niet leven op Mars naar aanleiding van 
de kanalen die men meent te zien. Mars is de planeet die bij 
het teken Schorpioen hoort! De ruzie toont dat de discussie 
over de waarneming te maken heeft met de onbewuste kant 
van Pluto in Stier.

54 Bron: Wikipedia 1866.



83

Op 13 maart 1877 wordt na zes voorafgaande mislukte 
aanslagen op zijn leven tsaar Alexander II vermoord. Bij de 
zevende eigenlijk opnieuw mislukte aanslag bleef hij dralen 
op de plaats van het onheil waardoor de moordenaar nog 
een keer kon toeslaan. Het lijkt er bijna op dat Alexander 
de dood over zichzelf afriep. Pluto staat dan op de plaats 
waar de kwaadaardige vaste ster Algol staat. Alexander II 
voegt zich collectief gezien in de schaar van tsaren die zijn 
vermoord uit het geslacht Romanov; en hij zou niet de 
laatste zijn! Uiteindelijk zal de gehele tsarenfamilie worden 
uitgemoord wanneer Pluto in het teken Kreeft loopt. 

20 april 1884 - Pluto in Tweelingen tot 1914
Ik leer maar dring mijn mening niet op aan anderen 

Actief

Wanneer Pluto in het teken Tweelingen gaat lopen, verandert 
de stemming in de maatschappij. Informatie en ratio worden 
nu belangrijke krachten die op termijn resultaat zullen 
opleveren. In de vorige fase waar Pluto in Stier liep, zijn er 
ervaringen opgedaan die nu in de praktijk moeten worden 
onderzocht. De mens moet nu zijn naaste omgeving tegemoet 
treden om daar waar inzichten zijn verworven in de vorige 
fase, te toetsen op de werkzaamheid in de samenleving. Goed 
en kwaad zullen daarbij steeds als een soort graadmeter 
worden gehanteerd. De evolutionaire ontwikkeling is nu 
zo ver gevorderd dat de mogelijkheid ontstaat om te leren 
omgaan met de dualiteit. Meer overwegingen kunnen nu 
worden meegenomen in een beschouwing en met elkaar 
worden verbonden, waardoor de wetenschap een grote 
sprong vooruit maakt. Maar ook het probleem dat ons allen 
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bezighoudt, het goed en het kwaad, het licht en de duisternis, 
dringt zich op in het bewustzijn. Het is alsof de mensheid 
de zondeval opnieuw beleeft vanuit oude onbewuste 
motieven. Een belangrijke ontwikkeling in deze tijd is de 
ontwikkeling van de psychoanalyse door Sigmund Freud. 
In 1885 volgde Freud colleges bij Jean-Martin Charcot, 
een beroemde Franse neuroloog die onderzoek deed naar 
hysterie en hypnose. Hysterie was een verzamelterm voor 
destijds onverklaarbare lichamelijke symptomen, zoals 
verlammingen van lichaamsdelen; dit was eind van de 
negentiende eeuw een veel voorkomende ziekte in de betere 
kringen van de maatschappij. Freud ontwikkelde nu het idee 
dat lichamelijke problemen een psychogene oorzaak kunnen 
hebben. Direct wanneer Pluto in het teken Tweelingen 
gaat lopen, wordt afstand gedaan van de gedachte dat alles 
tastbaar moet zijn (Stier) en ontstaat het idee dat er wellicht 
een tweede factor (Tweelingen) is die hiervan de oorzaak 
kan zijn. 
Van zijn vriend en mentor Josef Breuer deed Freud het idee op 
dat hysterie-patiënten onder hypnose in staat zijn te vertellen 
over de gebeurtenis die het ziekmakende psychotrauma 
heeft veroorzaakt, waardoor het desbetreffende symptoom 
verdwijnt. Dit idee ontstond naar aanleiding van de bekende 
casus van Anna O., een patiënte van Breuer.
In 1896 publiceerden Breuer en Freud samen Studien 
über Hysterie, waarin ze hun ideeën over de oorzaak en 
behandeling van hysterie uiteenzetten.55

De schaduwzijde van deze periode is dat fanatisme over 
het gevonden inzicht geheel onbewust naar boven komt 
en doet doorslaan naar één enkele kant van de zaak; in 
dit geval de niet-geziene psychische kant. Zo zagen we dit 

55 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse.
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bijvoorbeeld ook bij Freud, die aan het eind van zijn leven 
onderzoeksgegevens ging vervalsen om zijn stelling meer 
kracht bij te zetten. 
Fanatisme, fundamentalisme en radicaliseren, wat we ook 
veel tegenkomen in religieuze stromingen, voert vaak 
terug naar een oude leer of filosofie, zich uitdrukkend in 
het onbewuste (polaire) teken Boogschutter, van het teken 
Tweelingen. 

Wanneer in 1890 in Nederland koning Willem III overlijdt, 
neemt zijn echtgenote Emma van Waldeck-Pyrmont zijn 
taak over en is regentes tot het moment dat hun enige 
dochter Wilhelmina meerderjarig is en koningin kan 
worden. Voor Nederland is dit een bijzonder moment omdat 
na ruim driehonderd jaar het leiderschap van Nederland 
overgaat van het mannelijk naar het vrouwelijk geslacht. 
Het koningschap was door de grillen van koning Willem III 
op een dieptepunt gekomen in populariteit. Door de grote 
empathische gevoelens van Emma voor de Nederlanders 
wist ze in de negen jaar als regentes de bevolking weer te 
enthousiasmeren voor het huis Oranje.

In Nederland worden alle plaatsen goed bereikbaar gemaakt 
doordat het spoorwegnetwerk door Nederland vrijwel 
compleet wordt gemaakt. In de dertig jaar daarvóór had men 
hard gewerkt aan de aanleg van de lijn tussen grote plaatsen. 
Nu de voltooiing naderde, kon men de vruchten daarvan 
plukken. Communicatie werd, juist doordat Nederland niet 
zo’n groot oppervlakte heeft, gemakkelijker. Dit maakt dat 
Nederland zich al in een vrij vroeg stadium overal mee gaat 
bemoeien en zijn mening luid en duidelijk leert verwoorden. 
Dit lag anders bij geografisch grotere landen. Zo ligt er mijns 
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inziens heden ten dage op dit gebied een groot geopolitiek 
probleem in Rusland. Het gaat om het feit dat Rusland zo 
uitgestrekt is, dat leidinggeven bijna niet mogelijk is, omdat de 
vele collectieve stemmingen die heersen in bepaalde streken te 
verschillend zijn. Om de regie te houden, zullen deze groepen 
duidelijker hun doelstellingen moeten formuleren. Nu is het 
zo dat Poetin, die zelf uit een problematisch familiecollectief 
komt, zich als een soort tsaar met overwicht manifesteert. 
 
Op 4 maart 1885 wordt de Liberale Unie opgericht. Het 
politieke landschap is dan complex, niet in de laatste 
plaats omdat koning Willem III zich gedurende de gehele 
regeerperiode bemoeide met de regering en vaak dwars 
ging liggen. Vanaf het begin van zijn regeerperiode was hij 
geen voorstander van het liberalisme, waardoor hij steeds 
vertragend werkte op de initiatieven die door de liberalen 
werden genomen. Thorbecke, een van de eerste liberalen 
in Nederland, wist vrij goed met het moeilijke karakter 
van Willem III om te gaan. Zo was Thorbecke bij zijn 
bezoeken aan de koning op alles voorbereid. Toen hij eens 
een wetsontwerp wilde laten ondertekenen en Willem III in 
woede zijn pen doormidden brak, waardoor hij niet meer kon 
tekenen, reageerde Thorbecke met de woorden: “Daar had ik 
al op gerekend.” En hij haalde een reservepen uit zijn jaszak. 
Thorbecke en Willem III hebben beiden met vallen en opstaan 
een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de 
parlementaire democratie in Nederland.56 
De Liberale Unie was een gematigd progressieve, 
liberale politieke partij in Nederland. De Liberale Unie 
maakte zich sterk voor de vrijheid van het individu, maar 
tegelijkertijd voor bescherming van zwakkeren. Verder 

56 Bron: biografie Koning Willem III van Dik van der Meulen.
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maakte de Liberale Unie zich hard voor een beperkte rol 
van de overheid, belasting naar draagkracht, goede sociale-
verzekeringswetten, algemeen kiesrecht en kiesrecht voor 
vrouwen, invoering van een volksleger, verbetering van de 
positie van vrouwen, openbaar onderwijs en (vanaf 1908) 
voor een stelsel van evenredige vertegenwoordiging.57 Een 
goede waarnemer zal kunnen constateren dat de huidige 
liberalen vaak ver zijn afgedwaald van het oorspronkelijke 
liberalisme en zich strikt gezien niet meer kunnen vinden 
in deze doelstellingen. Een en ander drukt zich tevens uit in 
het neoliberalisme. 
Op 4 maart 1885 staat Pluto in de allereerste graad van 
Tweelingen. Na jaren te hebben geworsteld met het 
principe liberaal toen Pluto in Stier liep, wordt nu de eerste 
gelegenheid gepakt om uitdrukking te geven aan wat al 
jaren als mogelijkheid lag te wachten. Hier geldt dat de 
communicatie in dienst wordt gesteld van het gedachtegoed 
van het ideaal. Immers, het liberale gedachtegoed vindt zijn 
oorsprong in de tijd dat Pluto in Waterman liep.
Een ander mooi symbool van Pluto in Tweelingen is dat 
het wereldberoemde Vrijheidsbeeld, dat in Frankrijk is 
gemaakt, in Amerika aankomt en op 28 oktober 1886 
wordt onthuld. Het beeld staat symbool voor de vrijheid, 
een van de kernwaarden van de Verenigde Staten, en geldt 
bovendien als een teken van verwelkoming van iedereen: 
terugkerende Amerikanen, gasten en immigranten.58 
Deze verwelkoming van iedereen is een beeld dat in de as 
Tweelingen/Boogschutter besloten ligt: de vreemdeling die 
door het land welkom wordt geheten en mag zijn wie hij is.
Op 8 mei 1887 wordt het Leger des Heils in Nederland en 

57 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Liberale_Unie.
58 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheidsbeeld_(New_York).
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België opgericht. Het is een poging om geloofsovertuiging 
(Boogschutter) in de directe omgeving praktisch, dus in de 
praktijk (Tweelingen), om te zetten. Het onbewuste element 
van Pluto in Boogschutter wordt aan het gewone dagelijkse 
leven getoetst. 
Ook Albert Heijn,59 in aanvang een kruidenierswinkel, 
wordt in 1887 opgericht. Het kruideniersbedrijf begon met 
zijn eerste poging om voedsel in groter logistiek verband aan 
te bieden. Dit lukte nu beter omdat het spoorwegnetwerk 
uitgebreider was. De mens was niet meer hoofdzakelijk 
afhankelijk van de boeren en middenstand in de directe 
omgeving. Voedsel valt onder het dierenriemteken Stier, 
terwijl de handel onder Tweelingen valt. 

Op 26 mei 1896 wordt Nicolaas II in Rusland tot tsaar 
gekroond. Het zal een noodlottige regeringsperiode 
worden, die vooral wordt veroorzaakt door Nicolaas’ 
besluiteloosheid, het niet kunnen kiezen welke strategie hij 
moet volgen. Nogal wat bronnen vermelden dat hij sterk werd 
beïnvloed door zijn vrijwel altijd zieke vrouw tsarina Alix, 
geboren op 6 juni 1872 om 3.45 in Darmstadt.60 Zij heeft 
een Tweelingen Zon, Maan en ascendant in haar horoscoop 
staan. Door de overmaat aan het teken Tweelingen in haar 
horoscoop voelt zij de dualiteit in haar land goed aan, maar 
ze weet dit gevoel onvoldoende in daden om te zetten. Nu 

59 Albert Heijn sr. komt uit de Oostzaanse familie Heijn. Hij nam in 1887 
van zijn vader Jan Heijn diens kruidenierszaak in de kerkbuurt van 
Oostzaan over. Acht jaar later opende hij het eerste filiaal in Purmerend 
en in Zaandam opende hij in 1899 een Centraal Magazijn. De basis 
voor de eigen productiebedrijven werd in 1911, eveneens te Zaandam, 
gelegd waar in de keuken van een oud herenhuis werd begonnen met het 
branden van koffie en het bakken van koek. [Bron: Wikipedia]

60 Bron: www.astro.com.
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Pluto in Tweelingen loopt, voelt zij zich uitgedaagd om deze 
dualiteit uit te werken. Alix is diepgelovig en zoekt vooral 
naar geloofszekerheden om zo haar enorme twijfel over alles 
te kunnen hanteren. Ze komt in november 1905 in aanraking 
met de religieuze boer en genezer Raspoetin uit Prokovskoje 
in Siberië. Daar de troonopvolger de ziekte hemofilie heeft, 
raadplegen ze hem voor genezing maar ook in staatszaken 
wordt hij betrokken. Hierdoor kan de religieuze boer invloed 
uitoefenen op de altijd twijfelende tsaar en de fanatieke naar 
sektarisme neigende ziekelijke tsarina. De tsarina leeft het 
onbewuste teken Boogschutter hiermee volledig uit; geloof 
is immers haar houvast in het leven. De dualiteit die wordt 
gevoeld en waar uiteindelijk niet een ik-gericht besluit op 
volgt van de tsaar, is wel het grootste drama van de periode 
van Pluto in Tweelingen in Europa. Het zal uiteindelijk 
leiden naar de Russische Revolutie, het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog en het uitroeien van het gehele 
geslacht Romanov. De Russische bevolking ziet Raspoetin 
als een charlatan, schuinsmarcheerder en dronkaard; niet 
in de laatste plaats uit jaloezie omdat een arme Russische 
religieuze eenvoudige boer het vertrouwen van de tsaar 
heeft gewonnen. Heden ten dage is er nog maar weinig 
echt objectieve informatie over wie Raspoetin nu eigenlijk 
is geweest. Hij wordt door menig biograaf afgeschilderd als 
een bandeloze seksueel perverse alcoholist. Dit alles moet 
echter met de nodige kritiek worden bekeken aangezien juist 
in die tijd de jaloezie aan het hof van de tsaar groot was.61 
Niemand kon zomaar toegang krijgen tot de tsarenfamilie 
en hem lukte het wel omdat hij zienersgaven had en de 
familie kon helpen met de ziekte van de enige mannelijke 
troonopvolger. Met het fenomeen Raspoetin werd vanuit het 

61 Helen Rappaport, De gezusters Romanov.



90

collectief geheugen de eeuwenlange sjamanistische stroming 
die in Rusland altijd heeft bestaan, gecombineerd met het 
orthodoxe christendom. Deze twee elementen willen juist 
in deze tijd wanneer Pluto in Tweelingen loopt met elkaar 
worden verbonden. Een poging die je heden ten dage ook 
terugziet in een getransformeerde vorm in de new age-
beweging. Zelf had Raspoetin waarschijnlijk Pluto in het 
midden van Stier staan.62 De revolutionairen vermoorden 
op 17 juli 1918 de gehele tsarenfamilie. Pluto staat dan 
inmiddels in het teken Kreeft, het teken van het gezin en het 
diepste gevoel. 

Wat het ingewikkelde van de duiding van Pluto in de 
dierenriemtekens is, ligt min of meer in het teken Tweelingen 
besloten. Door de polaire invloed van de dierenriemtekens 
- bewust, onderbewust - is vaak de intensieve zuiverende 
werking van Pluto niet te voorspellen. Je weet meestal 
niet van tevoren of de bewuste of de onbewuste kant het 
eerste gaat uitwerken. Soms wordt een gebeurtenis die 
onder invloed staat van de werking van Pluto direct gepakt 
en helder uitgewerkt en goed geïntegreerd, terwijl een 
andere keer de onbewuste kant heel negatief en inferieur 
naar boven komt. Een en ander is afhankelijk van het 
bewustzijnsniveau van de groepering waarin dingen zich 
afspelen; daarom is het zo belangrijk om kennis te nemen 
van de geschiedenis en deze in het licht van deze theorie 
te bekijken. Deze dualiteit maakt ook dat de hedendaagse 
wetenschap dit gegeven van de generaties en de stand van 
Pluto in de dierenriemtekens niet serieus neemt. Te veel wil 

62 Er zijn verschillende geboortedata van Raspoetin in omloop en een 
exacte geboortetijd is er helemaal niet. De meest waarschijnlijke datum 
en tijd zijn 21 januari 1869 om 2.00 in Pokrovskoje (juliaanse tijd). 
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men in de moderne wetenschap uitgaan van voorspelbaar 
aanwijsbaar materiaal. De toekomst is niet voorspelbaar, 
maar ook weer minder onvoorspelbaar dan men nu vaak 
denkt. Het is een kwestie van de moed hebben om er 
anders naar te durven kijken.

27 mei 1914 - Pluto in Kreeft 1939
Ik voel maar leg mijn gevoel een ander niet op

Passief

Wanneer Pluto in het teken Kreeft gaat lopen, wordt de 
mensheid geconfronteerd met haar diepste gevoelens en de 
wortels van haar erfelijke afkomst. Door deze gevoelens 
te analyseren, bestaat er een mogelijkheid om op een 
later tijdstip tot leiderschap te komen. De periode waar 
Pluto in Kreeft loopt, is een buitengewoon interessante 
tijd. Dit onder meer doordat we sinds 2008 tot 2025 in 
het oppositionele teken van Kreeft, Steenbok, lopen. 
De huidige tijd waarin we leven, draagt namelijk sterke 
elementen in zich die zich voordeden in de tijd van 1914 
tot 1939 alleen in een soort spiegelbeeld of een element 
daarvan. In het eerste deel benoemde ik dit een fractaal. 
Deze tijd is gespiegeld aan onze tijd. Ook wordt in deze 
periode Pluto fysiek aan de hemel ontdekt [1930].
De periode van 1914 tot 1939 kenmerkt zich door het 
in contact komen met de diepste gevoelens, maar deze 
generatie heeft veel moeite deze gevoelens te uiten en 
erover te communiceren. Veel van de opgedane gevoelens 
worden ingeslikt, waardoor er een sterk vervuild onbewuste 
ontstaat. 
De generatie van Pluto in Kreeft is vooral de generatie die 
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heden ten dage dementerend is of de ziekte van Alzheimer 
heeft. Dit maakt dat we denken dat deze ziekte op termijn 
volksziekte nummer één zal gaan worden, maar dit hoeft niet 
per se zo te zijn. In het hoofdstuk Dementie, de onderbelichte kant 
van de zorg ga ik hierop dieper in. Ook is het de generatie die 
intensief te maken krijgt met incest. De oorzaak daarvan ligt 
in de beslotenheid van die tijd en de behoefte om gevoelsmatig 
te worden herkend.
De mensen die in de tijd tussen 1914 en 1939 zijn geboren, 
maken de vreselijke Tweede Wereldoorlog mee. Het 
opvallende is dat deze mensen moeilijk kunnen praten over 
deze tijd, zoals heden ten dage dat wel gebeurt maar dan door 
de tweede generatie. Dit heeft onder meer te maken met de 
cruciale wisseling van het teken van Kreeft naar Leeuw in het 
eerste oorlogsjaar 1939. Pluto in Leeuw heeft namelijk een 
geheel andere energie die veel meer uitgaat van de manifestatie 
van het ego. 
Adolf Hitler is in de periode dat Pluto in Kreeft loopt geheel 
in de ban geraakt van familie en afkomst en slaat toe als Pluto 
in Leeuw gaat lopen om zich dan te manifesteren met zijn 
fascistische ideeën. Hitler kwam uit een verstoord familieleven. 
Hitler was de derde zoon net als Stalin, beide oudere broertjes 
waren overleden. Beiden werden in grote deerniswekkende 
armoede grootgebracht; beiden waren een buitenechtelijk 
kind. Hitlers enige liefde had net als die van Stalin zelfmoord 
gepleegd, hoewel iedereen dacht dat Stalin haar zelf had 
vermoord. In die sfeer ontwikkelden beiden hun zelfbeeld. 
Opvallend is dat deze drie genoemde omstandigheden bij Stalin 
en Hitler leidden naar het grijpen van de macht als volkstiran.63 
De evolutionaire werking die op dat moment werkzaam is, 
Pluto van Kreeft naar Leeuw, maakt dat er een voedingsbodem 

63 Edward Radzinsky: Stalin, pag. 295.
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ontstaat voor haat. Een morbide cultuur kan ontstaan omdat 
beide energieën zo verschillend zijn. De een uitgaand van 
introvert gevoelsmatige motieven, Kreeft, de ander van 
het nadrukkelijk manifesteren van het ego. De wisseling 
van stemming zal zich uiteindelijk manifesteren in de bijna-
vernietiging van het gehele joodse volk. Immers, de joden 
hadden zich door de eeuwen heen onder de moeilijkste 
omstandigheden, zonder een vaste plaats te hebben, staande 
weten te houden. Hitler voelde, geplaagd door zijn afkomst, 
dat hij dit niet kon. Uit een diepliggende jaloezie richtte hij 
zich nu tegen deze groep, niet in de laatste plaats omdat er ook 
joods bloed in zijn familie zat.
Hitler, een onwettig kind van zijn moeder, kreeg pas op latere 
leeftijd de naam van de man met wie zijn moeder trouwde. Het 
gevoel van nergens gevoelsmatig thuis te horen, dreef hem tot 
het schrijven van Mein Kampf en uiteindelijk tot het ontketenen 
van de Tweede Wereldoorlog. Hitler zelf had zijn Pluto in het 
dualistische teken Tweelingen staan. De tussenliggende tijd 
van Pluto in Kreeft heeft voor zijn innerlijke ontwikkeling 
desastreus uitgewerkt, vooral omdat hij geen contact kon 
krijgen met zijn oorspronkelijke wortels, waardoor hij in die 
tijd een soort randfiguur was die zich diep minderwaardig 
voelde. Hitler werd tot twee maal toe afgewezen voor de 
kunstacademie waar hij graag naar toe wilde om kunstschilder te 
worden. Het is bizar te bedenken hoe deze  aannamecommissie 
karmabepalend is geweest voor de toekomst van de wereld. De 
vraag die naar boven komt is: wat zou er zijn gebeurd als hij 
wel kunstschilder was geworden?!  Toen de energie van Kreeft 
overging naar Leeuw, pakte hij de ego-energie om zich te uiten; 
een opgekropte woede van enige generaties manifesteert zich 
dan. Het klimaat van de maatschappij op dat moment gaf hem 
daarvoor het podium. Dit gebeurde niet in de laatste plaats 
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door de teleurstellende beperkende regels in het Verdrag van 
Versailles [1919] die na de Eerste Wereldoorlog aan Duitsland 
werden opgelegd.

Op 28 juli 1914, wanneer Pluto in de tweede graad van Kreeft 
staat, breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Het is een oorlog 
die het gevolg is van ontluikende visies die te maken hebben 
met expansiedrang. De expansiedrang is ontstaan in de tijd dat 
Pluto in Tweelingen liep en de kolonisatie van Europese staten 
haar hoogtepunt bereikte. Dit is een gevolg van de onbewuste 
krachten die in het teken Tweelingen met met Boogschutter 
(polair teken) een dominante rol spelen. De Eerste Wereldoorlog 
heeft een ingewikkelde ontstaansgeschiedenis die uiteindelijk 
de geschiedenis is ingegaan als een oorlog waarvoor vooral 
Keizer Wilhelm II van Duitsland verantwoordelijk werd 
gehouden. In januari 2016 werd na honderd jaar het juridische 
proces tegen Wilhelm II over het veroorzaken van de Eerste 
Wereldoorlog alsnog gehouden; dit proces verscheen in 
boekvorm.64 Een team van dertien juristen en historici besloot 
zich te buigen over de vraag: ‘Was Wilhelm II schuldig aan 
de Eerste Wereldoorlog?’ In het hoofdstuk Getransformeerde 
conflicten en karma kom ik hierop nog terug. 
Na de Eerste Wereldoorlog wezen de overwinnaars Duitsland 
aan als enige schuldige aan de oorlog. Het noodgedwongen 
accepteren van deze schuld zorgde ervoor dat de Duitsers aan 
enorme herstelbetalingen moesten voldoen; verder moest het 
leger worden verkleind en raakte het land een deel van zijn 
grondgebied kwijt. Dit alles werd in aanvang neergelegd in de 
veertien punten die president Wilson opstelde voor het Verdrag 
van Versailles; deze werden echter sterk gewijzigd onder druk 

64 Het proces tegen Wilhelm II - Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan 
WO I van Hans Andriessen, Paul Mevis en Willem Sinninghe Damsté.
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van zijn regering en de bondgenoten. Uit nader onderzoek 
blijkt echter dat de gehele Entente65 door de zware sancties 
opgelegd aan Duitsland onbewust aanstuurde op een nieuwe 
wereldoorlog. Het was een krachtmeting die voortkwam uit 
het feit dat de mensheid zich sterk bewust werd van de eigen 
unieke identiteit en een diepe gevoelsmatige verbinding wilde 
met haar wortels; het luidde als het ware de geboorte van het 
collectieve bewustzijn in. Dat dit zo dominant naar boven 
kwam, heeft te maken met het feit dat op dat moment Uranus 
in het teken Waterman liep. Waterman wil vernieuwing in 
collectieve gevoelens, terwijl Pluto in Kreeft terug wil naar 
het eigen unieke gevoel. Deze twee ingrediënten bij elkaar 
veroorzaakten het politieke klimaat van die tijd.
Wanneer op 28 juni 1914 Gabriël Princip, verbonden aan een 
groep terroristen, ‘bij toeval’ de beoogde troonopvolger van 
het Oostenrijks-Hongaarse rijk66 en zijn echtgenote tegenkomt, 
schiet hij het paar dood. Het paar had net een aanslag overleefd, 
maar door het verleggen van de route door de stad werden ze 
alsnog vermoord. Pluto stond toen net in de tweede graad 

65 Entente is de benaming voor een aantal losse bondgenootschappen in de 
20e eeuw, met name die tussen de landen die in de Eerste Wereldoorlog 
tegenover Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk (de 
Centralen) stonden. Bron: Wikipedia.

66 Oostenrijk-Hongarije: het Oostenrijks-Hongaarse Rijk was een 
constitutionele monarchistische unie tussen de kronen van het keizerrijk 
Oostenrijk en het koninkrijk Hongarije in Centraal-Europa en omvatte 
behalve het huidige Oostenrijk en Hongarije tevens Tsjechië, Slowakije, 
Zuid-Tirol en delen van de Balkan. De unie was een gevolg van de 
Ausgleich, waarin het Huis Habsburg toestond de macht te delen met 
de gescheiden Hongaarse regering, en zo dus toestond het grondgebied 
van het voormalige keizerrijk Oostenrijk te verdelen onder hen. De 
dubbelmonarchie heeft 51 jaar bestaan tot het werd ontbonden op 31 
oktober 1918 na een militaire nederlaag op het Italiaanse front van de 
Eerste Wereldoorlog.
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van Kreeft. De aanslag van Gabriël Princip is de aanleiding 
om de Eerste Wereldoorlog te beginnen. Het keizerrijk is 
op dat moment in twee delen verdeeld: het Oostenrijkse en 
het Servische deel. Beide partijen leefden al geruime tijd op 
gespannen voet met elkaar.
Toen het nieuws van de moordaanslag in het land bekend werd, 
waren de Oostenrijkers razend. Ze hadden gehoord dat Servië 
waarschijnlijk bij de moord betrokken was en ze vernielden 
en plunderden Servische winkels en andere eigendommen. 
Ook werden er winkels in brand gestoken. De keizer van 
Oostenrijk, Frans Jozef (de oom van Frans Ferdinand), toonde 
echter geen enkele emotie toen het nieuws hem ter ore kwam. 
Naar zijn mening hield Frans Ferdinand er te moderne ideeën 
op na en had hij het over zichzelf afgeroepen.67

Ook internationaal was de publieke opinie op de hand van 
Wenen. Überhaupt was heel Europa erg nationalistisch 
ingesteld, dit als gevolg van het nieuwe bewustzijn dat met Pluto 
in Kreeft was ontstaan. Onbewust ging iedereen terug naar 
zijn roots en voelde zich daarmee sterk verbonden waardoor 
een vorm van separatisme ontstond. Hierdoor ontstaat 
een merkwaardige situatie, al die verschillende collectieve 
groeperingen (koninkrijkjes) legden het doelbewust op een 
oorlog aan. Zoals wij nu in principe streven door middel van de 
NAVO om oorlog te beperken, was het bewustzijn toen gericht 
op het willen strijden voor je eigen (gevoelsmatige) gelijk.68 Het 
teken Kreeft heeft ook veel te maken met het einde van een 
gevoelsmatige cyclus. De tijd van 1914 tot 1939 staat dan ook 
in het teken van het eindigen van allerlei voorrechten die zijn 
verkregen uit een familietraditie. 

67 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Moord_op_Frans_Ferdinand_
van_Oostenrijk.

68 De laatste Zomer van David Fromkin.
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In 1903 hadden Servische officieren hun eigen koning vermoord 
en deze aanslag werd gezien als een zoveelste voorbeeld van ‘de 
Servische immorele mentaliteit’. Ook Rusland, traditioneel een 
bondgenoot van Servië, keurde de moord op Frans Ferdinand 
en zijn vrouw af. De publieke opinie in Europa schaarde zich aan 
de kant van Wenen en niet aan de kant van Servië (de Zwarte 
Hand, de organisatie die heeft meegeholpen aan de aanslag, 
was een Servische organisatie). Zelfs de Russen trokken hun 
handen van de Serviërs, hun traditionele bondgenoten, af. 
De daders waren gepakt en zouden worden berecht, 
Oostenrijk reageerde niet en internationaal had Servië een 
groot gezichtsverlies geleden. De aanslag leek in aanvang dus 
met een sisser af te lopen. Deze schijnbare rust was bedrog. 
De zogenaamde ‘Oorlogspartij’ van minister van Buitenlandse 
Zaken Leopold Berchtold, opperbevelhebber Franz Conrad von 
Hötzendorf en minister van Oorlog Alexander von Krobatin, 
hoopte door middel van het creëren van een buitenlandse vijand 
de interne verdeeldheid binnen de dubbelmonarchie te stoppen. 
Men verzekerde zich van Duitse steun, een krachtig land op 
dat moment waar het economisch goed ging. De Duitsers 
waren niet erg geliefd in de omringende grote staten Frankrijk 
en Engeland, zagen zich uitsluitend omringd door vijanden en 
meenden dat de belangen in Zuid-Europa, het Ottomaanse rijk 
en het Midden-Oosten moesten worden beschermd tegen deze 
landen. Ze begonnen een oorlog, die ze in aanvang snel dachten 
te winnen. Zo ontstonden twee partijen: de geallieerden 
oftewel Triple Entente van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk 
en Rusland en de centralen oftewel de Triple Alliantie van 
Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië.
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Voor de Eerste Wereldoorlog
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In de Eerste Wereldoorlog (1916)
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Na de Eerste Wereldoorlog (1919)
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In diezelfde maand voordat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, 
wordt in Rusland ook een moordaanslag gepleegd op Raspoetin. 
Raspoetin loopt door de aanslag een diepe buikwond op 
en moet wekenlang het bed houden. De moord op Frans 
Ferdinand en de moordaanslag op Raspoetin lijken niets met 
elkaar te maken te hebben, maar Raspoetin is mordicus tegen 
een oorlog met de Triple Alliantie en waarschuwt de tsaar 
nadrukkelijk deze oorlog niet aan te gaan. Al twee keer eerder 
had Raspoetin de tsaar weerhouden van inmenging, eerst 
in 1908 toen Oostenrijk Bosnië annexeerde, en vervolgens 
wist hij in 1912 Rusland te weerhouden van de oorlog op de 
Balkan.69 Nu hij aan het bed was gekluisterd, kon hij de tsaar 
niet persoonlijk benaderen en hij stuurt een telegram: ‘Ik 
vertrouw en hoop op vrede, ze hebben een groot kwaad in 
de zin, niet wij hebben daar deel aan [...]’’70 Tsaar Nicolaas, 
die geen sterke persoonlijkheid is, laat zich vooral door zijn 
vrouw en de regering beïnvloeden, met name zijn minister 
van buitenlandse zaken Sazonov die uiteindelijk de opdracht 
gaf tot mobilisatie.71 De tsarina Alexandria/Alexis, op wie 

69 In 1912 was het Ottomaanse Rijk door de revolutie van 1907-1908, een 
Albanese opstand, en door de Italiaans-Turkse Oorlog van 1912 ernstig 
verzwakt. Voor de Balkanstaten Servië, Griekenland, Montenegro en 
Bulgarije was dat een gelegenheid om de Balkan geheel te ontdoen van 
de resten van de Ottomaanse heerschappij. Door Russische diplomatie 
was reeds een alliantie ontstaan, die Rusland eigenlijk als tegengewicht 
tegen Oostenrijk-Hongarije had bedoeld. Bron: https://nl.wikipedia.
org/wiki/Balkanoorlogen.

70 Raspoetin van Andrej Amalrik, pag. 152.
71 Mobilisatie is het in staat van paraatheid brengen van de krijgsmacht van 

een land: landmacht, en indien van toepassing ook marine en luchtmacht. 
De term wordt gebruikt om de overgangssituatie tussen vrede en oorlog 
aan te duiden. Hiertoe behoort ook het oproepen van de militairen die 
met verlof zijn, het veiligstellen van strategische plekken en het vorderen 
van voertuigen en voorraden. Ook landen die geen deel hebben aan 
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Raspoetin de meeste invloed uitoefent, is zelf van Duitse 
afkomst en wil uiteraard ook niet dat Rusland in oorlog komt 
met haar moederland. De regering, die na het ontslag van 
Sergej Witte - een groot staatsman en sturende kracht achter 
de twijfelachtige tsaar is - is verzwakt, dringt aan op een oorlog 
mede om de aandacht af te leiden van binnenlandse onvrede. 
De tsaar laat zich ompraten en volgt dit keer het advies van 
zijn regering op. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
protesteert Witte nog tegen een Russische deelname aan de 
oorlog en waarschuwt hij voor een komende nederlaag. Maar 
op dat moment heeft hij geen functie om zijn woorden kracht 
bij te zetten. Raspoetin en Witte zitten wat dat betreft op één 
lijn. In plaats van deelname aan de oorlog stelde Witte voor dat 
Rusland het initiatief zou nemen tot vredesonderhandelingen 
tussen Duitsland en Frankrijk. De tsaar gaf hieraan echter 
geen gehoor. Kort daarop sterft Witte op 65-jarige leeftijd. 
Het bijzondere is dat Witte een Nederlandse vader heeft.72 Dit 
maakt dat er in de collectieve volksziel van Rusland wederom 
een belangrijke verbinding wordt gemaakt met Nederland. 
Deze voltrekt zich geheel onbewust voor de Nederlander, 
maar draagt wel bij aan collectieve verbondenheid van 
beide landen. Het markante aan de uitbraak van de Eerste 
Wereldoorlog is, voor zover dit woord van toepassing is, dat 
er op dat moment een sterk nationalistische sfeer heerst die te 
maken heeft met het bewust worden van de wortels waaruit 
men is voortgekomen. Onder invloed van Pluto in Kreeft 

het conflict van hun buurlanden of volgens verdragen, zoals het Verdrag 
van Parijs (1815), verplicht neutraal zijn en dus als bufferstaat dienen, 
zullen tot mobilisatie overgaan, om niet als gemakkelijke doorgang 
of voornaamste strijdtoneel van de strijdende partijen te dienen. Een 
neutraal land stelt troepen op aan alle landsgrenzen en kusten en mag 
geen grensoverschrijdingen van strijdende partijen toestaan.

72 Raspoetin van Andrej Amalrik.
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wordt er in 1918 ook een eind gemaakt aan het tsarendom na 
driehonderd jaar Romanovs. 
De Siberische boer die veelal als intrigant de historie is 
ingegaan, vertegenwoordigt met zijn wezen de sjamanistische 
boerensfeer die op het platteland van Siberië aanwezig is. 
Sjamanen hebben het vermogen te reizen in de geest waardoor 
ze helend kunnen werken waar disharmonie in een groepsziel 
is ontstaan. Daarnaast is Raspoetin ook nog christen en 
behoort hij tot de sektarische orde van de chlysten.73 Aangezien 
Rusland het grootste land op aarde is en de uitgestrektheid 
van het land steeds zijn grootste handicap is, is er in de tijd 
dat Pluto in Kreeft is gaan lopen, een grote behoefte aan het 
formuleren van diepste wortels van afkomst. Dit heeft tot 
gevolg dat deze eenvoudige Raspoetin een podium krijgt in de 
hoogste tsarenkring. 

73 De chlysten waren hoofdzakelijk actief in Rusland en probeerden door 
zelfkastijding Christus in zich te vinden en zelf Christus te worden. Ze 
wezen echtelijk geslachtsverkeer af, maar waren wel bereid om zich over 
te geven aan grotere zonden om, zo meenden zij, door deze zonden uit 
de zonden te komen. Van Raspoetin is gezegd dat hij lid was van de sekte. 
Het centrale idee van de ideologie van de chlysten was het praktiseren 
van ascese. Chlysten dachten de christelijke genade te kunnen verdienen 
voor hun zonden door de praktijk van extatische rituelen, die ze radenia 
noemden en die volgens geruchten en aanklachten soms uitliepen in 
seksuele orgieën. Er waren ook geruchten over flagellatie. De chlysten 
geloofden dat iedere man Christus en iedere vrouw Moeder Gods kon 
worden wanneer de zonden uit het vlees zou zijn gekastijd. Nadat ze 
zichzelf in erediensten halfdood hadden gekastijd, vervielen ze tot wilde 
promiscuïteiten met elkander. De chlysten meenden dat God en Christus 
waren geïncarneerd (vleesgeworden) in twee boeren. De chlysten wezen 
het priesterschap, de heilige boeken en de verering van heiligen af. Ze 
geloofden in de mogelijkheid van directe communicatie met de Heilige 
Geest en zijn vleeswording in levende mensen. Ze lieten hun leden 
echter wel toe om naar de kerken van de Russische Kerk te gaan. Bron: 
Wikipedia.
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In diezelfde tijd viert het occultisme ook hoogtij. Filosofen 
zoals Helena Blavatsky, Krishnamurti en Rudolf Steiner 
worden populair en krijgen in intellectuele kringen steeds 
meer podium. John Gray schrijft hier in zijn boek Het 
onsterfelijkheidscomité boeiend over. Niet alleen de kerk 
predikt wat er na de dood komt, maar de mens gaat zelf 
experimenteren waar zijn diepste wortels liggen. In de 
betere kringen worden veel spiritistische seances gehouden 
om toegang te krijgen tot de andere dimensie. 
Op maatschappelijk vlak wordt de crisistijd in gang 
gezet door de beurskrach van 24 oktober 1929, waar de 
westerse wereld wordt teruggeworpen in het gevoel van 
armoede. Deze wordt vooral door Duitsland sterk gevoeld 
omdat dit land veel adellijke families heeft met zogenaamd 
‘oud geld’. Oud geld is geld dat door overerving wordt 
doorgegeven. Zogenaamd nieuw geld is geld dat door 
arbeid is verdiend. Daar de arbeider wordt onderdrukt, 
wordt er echter weinig tot geen ‘nieuw geld’ geproduceerd. 
Ook hier maakt Pluto duidelijk dat er verschil is tussen 
zekerheid die is opgebouwd door afkomst en overerving 
en gevoelszekerheid die helemaal uit het eigen ik moet 
worden opgebouwd. Het gevolg van dit alles is dat veel 
verarmde hertogdommen dreigen te verdwijnen door het 
verdwijnen van vanzelfsprekend bestaansrecht. Dit is de 
oorzaak dat Hitler een voedingsbodem weet te vinden 
voor zijn gefrustreerde collectieve gevoelens die te maken 
hebben met afkomst. 

Pluto in Kreeft is onder meer sterk gefocust op de wortels 
van het bestaan en wil hier alles over weten. In de tijd dat 
de evolutieleer door Charles Darwin wordt gepresenteerd, 
loopt Pluto in Stier. Dit is de tijd geweest waarin de 
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mensheid zich bewust wordt van zijn bezit en rijkdommen. 
In de tijd dat Pluto in Tweelingen liep, werd deze leer 
getoetst aan het gewone dagelijkse leven. Nu Pluto in 
Kreeft loopt, wordt er gevoeld wat dit bezit voor een waarde 
heeft en wat het te maken heeft met onze diepste afkomst. 
De evolutieleer van Darwin wordt nu als het ware verder 
uitgewerkt en zal wanneer Pluto in het teken Leeuw gaat 
lopen worden aangewend tot meerdere glorie van het ego. Zo 
zagen we dat in de Tweede Wereldoorlog Josef Mengele de 
vreselijkste experimenten uitvoerde op vooral joden, dit voor 
de wetenschap van het nationaalsocialisme. 
In 1927 komt Stalin op het idee om te experimenteren met de 
pure kracht van het dierlijke geslacht dat zou kunnen worden 
gekruist met de menselijke intelligentie. In het geheim geeft hij 
de wetenschapper Ilja Ivanov74 de opdracht om in eerste instantie 
mannelijk sperma in te brengen bij een aap; dit geeft geen 
resultaten. Vervolgens wil hij nu sperma van apen bij vrouwen 
inbrengen. Maar daar komt het nooit van. In 1930 geloven de 
autoriteiten niet meer in zijn werk en wordt hij gearresteerd. 
Twee jaar later sterft hij in gevangenschap. In Soechoemi, de 
hoofdstad van Abchazië,75 is nog een dierentuin aanwezig waar 
deze experimenten in opdracht van Stalin werden gedaan. 
Stalin wilde door dit experiment mensen kweken die agressief 
konden vechten maar geen echte eigen intelligentie hebben. 
Heden ten dage worden er nog experimenten gedaan in deze 

74 Ilja Ivanovitsj Ivanov (Sjtsjigry, 1 augustus 1870 - Alma-Ata, 20 maart 
1932) was een Russische bioloog die gespecialiseerd was in kunstmatige 
inseminatie en hybride biologie. Hij is bekend door zijn poging een 
mens-aap-hybride te creëren. [Bron: Wikipedia] Zie ook: http://www.
scientias.nl/de-meest-extreme-experimenten-op-een-rij/. 

75 Stalins nalatenschap als Kermisattractie van Tobias Bos, zie: http://menjatj.
nl/?portfolio=stalins-nalatenschap-als-kermisattractie-voor-de-
abchazen. 
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dierentuin door de Academy of sciences of Abkhazia research 
institute of experimental pathology and therapy.
Een ander zwaar onderbelichte geschiedenis is dat Stalin 
hele families die niet pasten in zijn concept van zijn idee over 
communisme successievelijk heeft uitgemoord. Dit gold zelfs 
voor aanhangers van Lenin en Trotsky die vanuit hetzelfde 
communistische concept werkten. Familieleden legden valse 
verklaringen af over hun naasten, die zonder enige aanleiding 
van spionage werden beschuldigd en ter dood werden 
veroordeeld of zelfs werden gedwongen zelfmoord te plegen. 
Dit gebeurde vooral tussen 1930 en 1939. Het werd door 
Stalin ‘de grote zuivering’ genoemd. Recht werd er nauwelijks 
gesproken. Een rechtszaak duurde hooguit 10 tot 15 minuten. 
Stalin noemde de bekentenis van de verdachte de moeder aller 
bewijsstukken. De bekentenissen werden echter afgedwongen 
door martelpraktijken.76 Naaste familieleden verraadden elkaar 
en stierven met “glorie aan Stalin”, op de lippen, omdat ze 
volledig gehersenspoeld waren. Deze vreemde ontwikkeling 
heeft alles te maken met de behoefte ergens bij te horen. 
Liever een lid van een misdadig regiem dan nergens bij te 
horen. Een collectieve behoefte voortkomend uit de energie 
van Pluto door Kreeft. Dat juist groeperingen en hele families 
elkaar verraadden en hun diepste gevoelsmatige integriteit 
en overtuiging verloochenden, verwijst naar het diepste 
gevoelsleven, (Kreeft) dat tot op het bot wordt gefileerd. Het is 
tragisch om te lezen dat mensen die valse verklaringen aflegden 
vaak als laatste zin uitspraken, dat ze tot in de dood van de 
grote leider, Stalin, zouden blijven houden.77 De grote leider 
beloofde immers grote collectieve verbondenheid. Hieraan 
kun je ervaren hoe diep, tot het uiterste gaand, de werking 

76 Edward Radzinsky, Stalin, pag. 372.
77 Edward Radzinsky, Stalin, hoofdstuk 19: Nachtleven. 
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van Pluto is. Het onbewuste teken Steenbok, dat ook staat 
voor een solitair eenzaam proces, komt hierin onbewust tot 
uiting.
In diezelfde tijd voltrekt zich het eerste genocidedrama in de 
twintigste eeuw, namelijk de Turkse genocide op de Armeniërs 
in 1915. Ook deze genocide maakte duizenden slachtoffers en 
is tot op de dag van vandaag nog steeds actueel, evenals de 
genocide van 1995 in Bosnië. Dat dit op dit moment in de 
belangstelling staat, heeft te maken met het feit dat Pluto in 
het polaire teken van Kreeft, Steenbok, loopt. Ik kom hier 
later nog op terug.
Het moge duidelijk worden dat genocide voor het eerst echt in 
het bewustzijn van de mens opduikt wanneer Pluto in Kreeft 
gaat lopen; niet dat daarvoor niet hele etnische groeperingen 
werden uitgemoord, maar dit bleef onderbelicht en er werd 
geen lering uit getrokken. Het bewustzijn hiervoor komt 
langzaam op gang.
In deze zelfde tijd, op 18 februari 1930, wordt na enige eerdere 
pogingen Pluto aan de hemel fysiek ontdekt. Zoals ik al eerder 
schreef, geeft het fysiek ontdekken van een planeet een extra 
bewustzijnsdimensie.

14 augustus 1939 - Pluto in Leeuw 
Ik ben het stralend middelpunt in een onwetende wereld

Actief

Wanneer Pluto in Leeuw gaat lopen, heeft er zoals reeds is 
opgemerkt een grote omwenteling plaats. Het is wellicht 
een van de belangrijkste overgangen die Pluto maakt. De 
introverte tijdsgeest verandert in een ego-gerichte tijdsgeest, 
gevoel wordt aan de kant gezet voor het eigenbelang. Via het 
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eigenbelang krijg je ook contact met de wensen die in grotere 
groepen leven. Allerlei mensen staan op en verkondigen een 
geheel eigen mening die in hun eigen ogen de juiste is. Het 
ego van ieder individu wordt als het ware uitvergroot. Het is 
dan ook niet toevallig dat de Tweede Wereldoorlog direct na 
de wisseling van dierenriemteken uitbreekt. Tot het jaar 1957 
wordt er een generatie geboren die zeer uitgesproken is en die 
in de tijd dat Pluto allang weer in een ander teken staat, een 
grote invloed gaat uitoefenen op de samenleving. 
Nu zit er altijd verschil tussen de tijdsgeest en de mensen 
die op dat moment de leiding nemen. Immers, in de tijd dat 
Pluto werkzaam is in het betreffende teken, zijn er leiders die 
onder een andere stand van Pluto door een dierenriemteken 
zijn geboren. De mensen die aan het begin in 1939 de leiding 
hebben, hebben veelal Pluto in Tweelingen en Kreeft staan 
in hun horoscoop en geven dit uitdrukking in de tijd van 
Pluto in Leeuw. Zo nemen de mensen die zijn geboren met 
Pluto in Leeuw weer de leiding wanneer Pluto in Schorpioen, 
Boogschutter en Steenbok staat. Doordat nu in 1930 het 
bewustzijn door de ontdekking van Pluto aan de hemel 
indringend is veranderd, heeft deze generatie een zeer sterke 
impact op de samenleving. De mensen met Pluto in Leeuw 
vormen de generatie van de babyboomers. Deze generatie heeft 
de neiging om sterk egocentrisch in de wereld te staan. Het 
is ook de generatie die neigt naar atheïsme; dit omdat ze diep 
in hun onbewuste zichzelf als een god ervaren. Willem Kloos 
[6 mei 1859 - 31 maart 1938], een echte visionair, beschreef 
deze stemming zo kernachtig in een van zijn sonnetten: Ik ben 
een God in het diepst van mijn gedachten.78 Hij was hierbij als het 

78 Ik ben een God in ‘t diepst van mijn gedachten,
En zit in ‘t binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij zelf en ‘t al, naar rijksgeboôn
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ware de ziener die zag waar het naar toe zou gaan. (Willem 
Kloos had Saturnus vrij prominent in het teken Leeuw staan; 
zijn Pluto stond in het teken Stier). Het lijkt er vaak op dat 
bij de generatie met Pluto in Leeuw alles om hen draait. 
Een opvallende discussie die heden ten dage nadrukkelijk 
in het nieuws is, gaat over euthanasie voor mensen die het 
gevoel hebben klaar te zijn met het leven. Deze vraag om 
euthanasie is nog nooit zo massaal opgedoken bij de oudere 
mens, behalve dan in bepaalde natuurstammen, maar zij 
namen dan hun heel eigen besluiten, trokken de wildernis in 
om daar te sterven en vroegen niet zo nadrukkelijk aan hun 
omgeving om hen hierbij te begeleiden. Opvallend is dat juist 
de generatie van Pluto in Leeuw zelf wil bepalen wanneer zij 
sterft. Dit wordt bepaald doordat het onbewust werkende 
Watermanteken van Leeuw hen doet verlangen naar de 
vrijheid. Dit is een bewustzijn dat door deze generatie van 
Pluto in Leeuw in gang is gezet. Het is ook de generatie die 
massaal met prepensioen is gegaan en luid en duidelijk klaagt 
over de korting op hun pensioen. Het is ook de generatie 
die heden ten dage je voorbij snelt op hun elektrische fiets 
en je het idee geeft dat de wereld naar je hand kan worden 
gezet. Deze energie is extra zichtbaar geworden omdat het 

Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten.
En als een heir van donkerwilde machten
Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn
Voor ‘t heffen van mijn hand en heldere kroon:
Ik ben een God in ‘t diepst van mijn gedachten.
-En tóch, zo eindloos smacht ik soms om rond
Úw overdierb’re leên den arm te slaan,
En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed
En trots en kalme glorie te vergaan
Op úwe lippen in een wilden vloed
Van kussen, waar ‘k niet langer woorden vond.
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tijdperk van Waterman is aangebroken, of heel binnenkort 
aanbreekt. 
Enkele zeer uitgesproken ‘Pluto in Leeuw’-mensen zijn: 

 - Het Amerikaanse presidentspaar Bill en Hillary Clinton 
(1946 en 1947).

 - George Bush; beide presidenten, Bush (1946) en Clinton 
zaten als president de maximale tijd uit die mogelijk is in 
de VS. Ook Obama heeft dit gehaald, maar die heeft dan 
ook zijn Zon in Leeuw staan.

 - Al Gore (1948) die door onderzoek naar de opwarming 
van de aarde een wereldwijde discussie over duurzame 
landbouw op de kaart zette.

 - Strauss Kahn (1949) die zijn presidentskandidaatschap 
in Frankrijk vergooide doordat hij grenzeloos was in zijn 
verslaving aan seks.

 - Cees Renckens (1946), voorheen voorzitter van 
de vereniging tegen de kwakzalverij, die tientallen 
jaren zijn wil heeft opgelegd aan het ministerie van 
Volksgezondheid met zijn monomane ongenuanceerde 
kijk op de complementaire geneeskunde. 

 - Richard Dawkins (1941), Brits etholoog, evolutiebio-
loog en populairwetenschappelijk schrijver. In zijn boek 
The God Delusion (2006) rekent hij als moderne atheïst af 
met de overtuigingen over God die zijn gebaseerd op het 
geloof in een schepping door een bovennatuurlijke God.

 - Daniel Dennett (1941), een Amerikaanse filosoof die 
is gespecialiseerd in vraagstukken betreffende het 
bewustzijn, de filosofie van de geest en kunstmatige 
intelligentie. Hij doceert aan de Tufts University nabij 
Boston en heeft sinds de uitzending van de VPRO-serie 
Een Schitterend Ongeluk ook in Nederland en Vlaanderen 
bekendheid gekregen. Als uitgesproken atheïst wordt 
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Dennett vaak genoemd als een van the Four Horsemen 
(de vier ruiters) van het nieuwe atheïsme, samen met 
Richard Dawkins en Christopher Hitchens (1949).79

 - Hans Wiegel (1941), een van de belangrijke politici 
van de VVD in de vorige eeuw [1967-2000] die nooit 
premier is geworden en daardoor zijn ideeën nooit heeft 
kunnen toetsen aan de praktijk.

 - Vladimir Poetin (1952), de president van Rusland die 
de uiterste termijn voor presidentschap op eigen houtje 
heeft verlengd.

Tot zover een greep uit de groep mensen die Pluto in Leeuw 
hebben staan. Opvallend daarbij is dat Nederland niet zo heel 
erg gevoelig blijkt te zijn voor leiders met Pluto in Leeuw, 
aangezien onze grote leiders van na de oorlog Pluto vaak in 
Kreeft hadden staan. Denk hierbij aan Lubbers, Van Agt, en Den 
Uyl. Alleen Balkenende die meermalen minister-president is 
geweest, heeft Pluto in Leeuw staan. Een verklaring hiervoor 
zou kunnen zijn dat de Nederlandse horoscoop 15 maart 1815 
10.30 Den Haag, een ascendant Kreeft heeft.

Het gedeelte van de tijd dat Pluto in de eerste tien graden van 
Leeuw loopt, staat in het teken van de Tweede Wereldoorlog. 
Ego’s manifesteren zich en willen de algehele wereldregie. 
Omdat groeperingen in het algemeen onder het teken 
Waterman horen en het onbewuste van Leeuw wordt beheerst 
door Waterman, zien we nu op massale wijze groepen die 
worden uitgemoord. Niet alleen de joden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook andere groeperingen. Het gaat 
onder meer om zigeuners, homo’s, roma’s en sinti’s, maar ook 
groeperingen die niet dachten volgens het aangegeven patroon 

79 Bron: wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins.



112

van de heersende leiders. Dit zien we in het extreme onder 
het bewind van Stalin tot 1953. Pluto loopt dan inmiddels 
in de laatste tien graden van Leeuw. Er is een groter aantal 
slachtoffers te betreuren onder het bewind van Stalin dan 
in de Tweede Wereldoorlog. Hitler maakte 17 miljoen 
slachtoffers en Stalin 42,8 miljoen.80 In Aziatische landen 
wist Mao Zedong in de periode dat Pluto in Leeuw liep het 
bedroevende record op zijn naam te krijgen met schattingen 
die uiteenlopen van 40 tot 72 miljoen slachtoffers.81 N.B. zijn 
invloed begint in 1945 en loopt tot 1976 wanneer Pluto in het teken 
Weegschaal loopt. Dit alles, hoe dramatisch ook, heeft alles te 
maken met het ontwaken van het individuele bewustzijn, de 
strijd van allen tegen allen die bewust moet worden gemaakt 
en waar de Engelse filosoof Thomas Hobbes het al in 1642 
in zijn boek De cive over heeft. Rudolf Steiner pakt dit idee 
aan het eind van de negentiende eeuw weer op en voorspelt 
dat de eenentwintigste eeuw door deze energie zal worden 
geregeerd. Hij doelt hier op de intrede van het zogenaamde 
Watermantijdperk. 
De strijd van allen tegen allen is nodig om tot een echte eenheid 
te komen in de verre toekomst. Door het onderscheid te 
maken tussen zienswijzen, ontstaat bij onvoldoende bewustzijn 
strijd. Dit hele proces zal ongeveer 2160 jaar duren. Een slecht 
voorbeeld heden ten dage hiervan is de terreurbeweging IS, zij 
strijdt tegen de goddeloosheid van de moderne wereld. In deel 
drie van deze serie zal ik hier uitgebreid op ingaan.
Ook wij Nederlanders waren niet geheel ongevoelig voor 
het ons laten gelden in groter verband, maar dit lag meer op 
het gebied van gevoelsmatige zekerheden (Kreeft). Bij ons 

80 Bron: http://plazilla.com/page/4295028545/top-5-meest-
moordzuchtige-dictators-aller-tijden.

81 Ibidem.
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betrof het de koloniën die wij bezaten. Direct na de Tweede 
Wereldoorlog onderdrukten we de nationalistische gevoelens 
die bij de Indonesiërs waren ontstaan door de overheersing van 
Japan in de Tweede Wereldoorlog. Nederland antwoordde 
hierop met de zogenaamde politionele acties om de rust 
te herstellen in de oostelijke koloniën. De Nederlandse 
regering wilde terug naar de situatie van vóór de Tweede 
Wereldoorlog (Kreeft). De diepere angst was niet direct 
het kwijtraken van de koloniën maar dat we de baten die 
we eeuwenlang hadden ontvangen uit deze koloniën zouden 
moeten verliezen. Tijdens de bijna vier jaar durende militaire 
aanwezigheid van Nederland in Indonesië (1945-1949) 
lieten circa 5.000 Nederlandse militairen het leven, van wie 
ongeveer de helft door gevechtshandelingen en de rest ten 
gevolge van ziekten en ongevallen. Onder de Nederlandse 
en Indisch-Nederlandse burgerbevolking vielen duizenden 
doden door gewelddaden van Indonesische nationalisten. Aan 
Indonesische zijde vielen naar schatting 150.000 doden.82 
Dat waren zowel slachtoffers van Nederlands militair 
optreden als van geweld uitgeoefend door de Indonesische 
nationalisten tegen politieke tegenstanders en vermeende 
pro-Nederlandse elementen onder de eigen bevolking.
In 2009 geven Harry Veenendaal en Jort Kelder een boek 
uit, Hoog spel aan het hof van Zijne Koninklijke Hoogheid, waar-
in bewijsstukken staan dat prins Bernhard betrokken was 
bij een mislukte staatsgreep in Indonesië begin 1950. De 
handtekening van zijn vrouw onder de soevereiniteitsover-
dracht was nog niet droog, de politionele acties nauwelijks 
uitgeraasd, en Bernhard wilde na de coup de macht grijpen 
in het verloren paradijs. Hoewel de soevereiniteit net was 
overgedragen en de wereld steeds meer aandacht voor en 

82 Indonesië zelfstandig, Dossier Koninklijke Bibliotheek.
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dus bewustzijn kreeg van het dekoloniseren, waren er nog 
steeds genoeg mensen die Indonesië voor Nederland wilden 
behouden en belang hadden bij een machtsgreep. In de ver-
halen over de mislukte ‘Putsch’ van Raymond Westerling 
kwam de naam van de prins tot nu toe echter nog niet voor, 
maar de schrijvers van het boek83 ontdekten dat Westerling 
een geheime intense relatie had met Bernhard, zo blijkt uit 
het boek. De bewezen betrokkenheid van Bernhard is een 
logische reactie op zijn recente vorige leven, zoals ik in mijn 
boek Dimensies achter het bewustzijn toelicht. In Bernhards ziel 
leefde namelijk grote gefrustreerdheid over het geen invloed 
en macht kunnen uitoefenen op de Oranjedynastie. Wanneer 
de periode aanbreekt om het ego tot ontplooiing te laten ko-
men, worden uit het diep onbewuste alle frustraties naar bo-
ven gehaald en worden deze in naam van het algemeen sociaal 
belang gepresenteerd. Zo ook bij Bernhard. Het feit dat zijn 
betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep geheim is gebleven 
tot 2009, heeft te maken met de veranderde stemming in de 
samenleving. In de tijd dat het boek van Kelder en Veenendaal 
uitkwam, stond Pluto in de eerste graden van Steenbok. Het 
teken Steenbok gaat onder meer over doorvoeld leiderschap. 
Bernhard heeft in zijn geboortehoroscoop de Zon in het teken 
Kreeft staan en Pluto in het dualistische teken Tweelingen.
Eind mei 1954 wordt de Bilderbergconferentie opgericht 
door Prins Bernhard. Deze conferentie is alleen toegankelijk 
voor genodigden en is strikt geheim. De deelnemers zijn 
invloedrijke personen uit de westerse wereld, voornamelijk 
uit bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële 
wereld. Het is als het ware de top van de westerse wereld. 
Nog niet eerder had men mensen uit zulke diverse groepen 

83 De geheime dagboeken van mr. dr. I.G van Maasdijk van mr. drs H.F. van 
Veenendaal en mr. J.P.W. Kelder.
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geselecteerd. Zij brainstormen over het beleid in de wereld. 
Deze conferentie draagt alle archetypische eigenschappen 
van Pluto in het teken Leeuw in zich. Immers, personen die 
zichzelf onderscheiden als bijzonder, komen bijeen om de 
samenleving te hervormen. Helaas is de inhoud geheim voor 
de bevolking; deze geheimhouding voor het grote publiek 
(Waterman) verwijst weer naar de onbewuste kracht van Pluto 
in Leeuw, die het sociale element van Waterman verdringt. 
Heden ten dage behoren onder meer prinses Beatrix en Mark 
Rutte - beiden met een Waterman Zon in hun horoscoop - 
bij de conferentie, die nog steeds bestaat. De laatste decennia 
hebben vooral mensen met Pluto in Leeuw een accent gelegd 
op deze conferentie.
In het midden van de jaren vijftig ontstaat er vanuit de jeugd 
een nieuwe groepering, die bij de verzuilde Nederlander 
nogal wat wrevel oproept; het zijn de zogenaamde 
nozems. Hiermee wordt destijds een nieuw type jongeling 
aangeduid: zelfbewust en vaak agressief, gekleed in 
spijkerbroek en leren jack en uitgedost met vetkuif, hangend 
op ‘buikschuivers’ voor de snackbar. In het Etymologisch 
Woordenboek van het Nederlands wordt het woord 
verklaard als ‘probleemjongere, opstandige jongere’.84 Het 
archetype nozem is het resultaat van het bewust worden 
van het ego dat zich uitdrukt in uniformiteit. Elvis Presley 
was het voorbeeld en idool voor deze groepering. Het is 
grappig dat juist door hun uniformiteit zij zich onbewust 
conformeren aan het dierenriemteken Waterman; dit 
teken gaat uit van sociale verbondenheid. De nozemtijd 
zal langzaam overgaan naar de flowerpower waar het 
Waterman-idealisme van de ego-gerichte ‘Pluto in Leeuw’-
generatie meer op de voorgrond gaat treden. Maar voordat 

84 M. Philippa e.a., Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (2003-2009).



116

dit een feit wordt, is Pluto inmiddels al opgeschoven naar 
het teken Weegschaal, het teken van de relaties. 
Op 24 mei 1956 wordt het eerste Songfestival gehouden. 
Zangers die ambitie hebben, mogen strijden om de eerste 
prijs, om zodoende vanuit het niets iemand te worden. Ook 
hier zitten de elementen Leeuw en Waterman in. 
De wederopbouw van Nederland wordt sterk beïnvloed 
door Pluto in het teken Leeuw. Een ware babyboom treedt 
op, net na de oorlog. Het archetype kind valt onder het 
teken Leeuw. Ook begint Nelson Mandela in 1952 zijn 
eerste advocatenbureau dat speciaal is gericht op juridische 
ondersteuning voor niet-blanke onderdrukte Zuid-
Afrikanen. Dit alles duidt op bewustwording van het ego, 
dat zich manifesteert in de groep. 

19 augustus 1957 - Pluto in maagd 
Ik analyseer en controleer mijzelf maar kan dit niet vasthouden

Passief

Nadat het ego een veel duidelijker plaats heeft gekregen in 
de samenleving en mensen zich sterk bewust worden van 
wat zij voor zichzelf willen verwezenlijken, ontstaat er een 
sfeer die te maken heeft met onderzoek en analyse van het 
zelf en van de gemeenschap. Waar voorheen, toen Pluto in 
Leeuw liep, de mensheid ruimte en aandacht voor zichzelf 
opeiste, ontstaat er nu een zekere zure analytische sfeer. Veel 
wat voorheen met vuur werd gebracht, wordt nu in twijfel 
getrokken. De hippie en de flowerpowergeneratie die in de 
tijd van Pluto in Leeuw wordt geboren, maakt plaats voor 
de punkgeneratie die veelal Pluto in het teken Maagd heeft 
staan. Deze generatie is in de jaren tachtig van de vorige 



117

eeuw jongvolwassen, de zogenaamde tijd van de punkers. De 
punkers takelden zichzelf toe met hanenkammen, tatoeages 
en piercings en het nihilisme wordt als experimenteel doel 
ingezet om het ego dat zo groot is geworden, in de tijd 
dat Pluto in Leeuw liep, te relativeren en te reguleren. De 
zelfverminking en het toetakelen van het uiterlijk worden 
toegepast om het zelf te relativeren. Je ziet deze tendens 
van het afbreken van het ego zich ook heden ten dage 
manifesteren. Een karikaturale uitwas van de generaties in 
Leeuw en Maagd zie je bijvoorbeeld terug in de motorclubs. 
Motorclubs zijn vaak een tweede of derde generatie van 
gefrustreerde bevolkingsgroepen, zoals Ambonezen 
maar ook sociaal zwakkeren die niet worden gehoord in de 
maatschappij; via een vrij nihilistische aanpak proberen ze 
de aandacht op zich te vestigen. De motor is bij uitstek het 
archetypische symbool van het ego dat zelf wil sturen, zo niet 
goedschiks dan kwaadschiks.
Het relativeren van het ego en hier kritisch al dan niet in 
doorslaan in het dagelijkse en politieke leven, zie je zich 
aftekenen in de samenleving als Pluto door het teken Maagd 
loopt. Hieronder wil ik wat andere voorbeelden geven uit deze 
periode.

 - In oktober 1957 wordt het EEG-Verdrag ondertekend 
in Rome. Dit verenigt Frankrijk, Duitsland, Italië en de 
Benelux-landen in een Gemeenschap die tot doel heeft de 
integratie, en daarmee de economische expansie, te be-
vorderen via de handel; de handel is een resultaat van ar-
beid dat kenmerkend is voor het dierenriemteken Maagd.  
Na het Verdrag van Maastricht verandert de EEG in de 
Europese Unie, een weergave van de wens van de lid-
staten om de bevoegdheden van de gemeenschap niet 
te beperken tot economische terreinen. De EEG is de 
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kraamkamer van de EU. Nadat eenieder zich bewust 
was geworden van zijn eigenwaarde, probeerden nu 
enige landen die zich zorgvuldig onderscheiden, zich 
te verenigen in een gezamenlijke aanpak. Dit deden ze 
door hun doelstellingen duidelijk te formuleren in een 
EEG-verdrag. In de loop van de volgende decennia zal 
dit verdrag veranderingen ondergaan en er zullen ande-
re landen toetreden tot de gemeenschap. Dat deze keuze 
niet altijd even gelukkig is, heeft te maken met het feit 
dat ego’s die aan het roer zitten vrij uitgesproken zijn en 
de diepere drijfveer van het teken Waterman nog niet 
helemaal kunnen doorgronden. 

 - Op 2 september 1958 wordt in Zuid-Afrika 
Hendrik Verwoerd verkozen tot nieuwe leider, door 
de parlementaire fractie van de Nasionale Party. 
Verwoerd verklaart te streven naar een volledige 
rassenscheiding en stichting van een republiek. Hier 
zie je het fenomeen dat er na het formuleren van 
de ego-belangen kritische maatregelen aan worden 
verbonden, in de vorm van een eigen republiek te 
willen, met de nodige repressies voor de andere partij.  
Verwoerd is oorspronkelijk een Nederlander. Hij is een 
zoon van een zendeling en werd in 8 september 1901 
in Amsterdam geboren; hij emigreerde op tweejarige 
leeftijd naar Zuid-Afrika. Dit feit maakt dat we 
collectief onbewust verbonden zijn met Zuid-Afrika. 
Mandela had in de voorliggende periode bewustzijn 
aangebracht in de gemeenschap van Zuid-Afrika, dat 
de zwarte mens dezelfde rechten heeft als de blanke. 
Dit streven wordt nu door Verwoerd aan banden 
gelegd. Verwoerd wordt wel de architect van de 
apartheid genoemd. Verwoerd heeft in zijn horoscoop 
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de Zon in Maagd staan. Hij grijpt zijn kans nu Pluto 
ook in Maagd staat om de gemeenschap op analytische 
wijze te wijzen op het verschil tussen blank en zwart 
en pleit voor beperkende maatregelen. Zijn hele 
aanpak is gericht op onderscheid en het negatief 
karakteriseren van de gekleurde mens. Zijn eigen 
Pluto in zijn geboortehoroscoop staat in Tweelingen, 
het teken waar de dualiteit en opsplitsing in goed en 
kwaad een grote rol speelt. Die dualiteit die hij in zijn 
ziel voelt, strookt veelal niet met het analytische beeld 
dat het teken Maagd in zich draagt, waardoor stagnatie 
optreedt. Uiteindelijk zou Verwoerd in 1966 worden 
vermoord en wordt Mandela in 1964 gevangengezet op 
het Robbeneiland.

 - Nadat in december 1949 een deel van Nederlands-
Indië zelfstandig is geworden, bleef alleen een deel van 
Nieuw-Guinea nog over als Nederlandse kolonie. Dat 
was het Papoea-gedeelte van Nieuw-Guinea. Ook hier 
namen de spanningen toe en leefde er een behoefte 
bij de Indonesische regering om ook dit gebied bij de 
nieuwe Republiek te voegen. De KNIL-soldaten die in 
opdracht van Nederland de orde handhaafden op het 
eiland, werden steeds vaker geconfronteerd met verzet, 
wat tot spanning leidde. KNIL-soldaten waren veelal 
Ambonezen die al vanaf de zeventiende eeuw nauw 
verbonden waren met Nederlands cultuur en geloof. 
Velen van hen hadden het christelijke geloof. Zij hadden 
zich geïdentificeerd met de Nederlandse volksziel op 
hun heel eigen traditionele stammenmanier. Deze 
stond vooral in het teken van een enorme trouw aan 
de groep en de familie. Op 15 augustus 1960 verbrak 
Indonesië de betrekkingen met Nederland. De reacties 
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in Nederland waren tamelijk gelaten.85 De gelaten 
stemming was een andere stemming dan vlak na de 
oorlog bij de andere gebieden van Nederlands-Indië, de 
stemming op dat moment is wat realistischer en omvat 
wat meer zelfreflectie. Hieraan ervaar je de invloed van 
Pluto in het teken Maagd ten opzichte van Leeuw. Toen 
Soekarno, op dat moment president van de nieuwe 
onafhankelijke republiek Indonesië, echter wapens ging 
kopen van de Sovjet-Unie, leek het conflict grimmiger 
te worden. Op 15 januari 1962 kwam het tot een eerste 
gewapend treffen, de Slag bij Vlakke Hoek.86 Hierbij 
werden enkele Indonesische motortorpedoboten die 
infiltranten aan land wilden zetten, door de Nederlandse 
marine onderschept en werd een van die vaartuigen 
tot zinken gebracht. Vervolgens namen de gewapende 
infiltraties, vooral door parachutisten, in intensiteit 
toe. De mogelijkheid van een oorlog met Indonesië 
over Nieuw-Guinea werd hiermee reëel. De VS ging 
nu druk uitoefenen om beide partijen aan tafel te 
krijgen voor onderhandelingen. Uiteindelijk wordt op 
1 mei 1963 het Nederlandse gebied aan de Indonesische 
autoriteiten overgedragen. De KNIL-militairen die in 
overheidsdienst van Nederland waren, worden echter 
naar Nederland gebracht met vage beloftes dat zij 
ooit naar een vrij gebied zouden kunnen weerkeren. 
N.B.: in totaal ging het om ongeveer 12.500 personen.87 De 
realiteit was echter dat ze in oude interneringskampen 

85 Citaat uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Nieuw-Guinea 
Oorlogdreiging.

86 Ibidem.
87 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Moluk-

kers_in_Nederland.
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kwamen te wonen die in de Tweede Wereldoorlog 
waren gebruikt voor onder meer joden. De groep werd 
vergeten en liet later weer van zich horen; zij pleegde 
een aantal aanslagen in de jaren zeventig, toen Pluto in 
het teken Weegschaal liep. Het teken Weegschaal wil 
vooral het evenwicht in relaties onder de loep nemen. 
Ook de tweede en derde generatie zijn sterk verbonden 
met het leed van hun (voor)vaderen. De tragedie is dat ze 
nooit hun beloofde staat hebben gekregen. De volgende 
generatie komt daartegen dan ook in opstand.88 In 1975 
waren er de treinkaping bij Wijster en de bezetting 
van de woning van de Indonesische ambassadeur in 
Wassenaar. In 1977 gebeurden de treinkaping bij De 
Punt en de gijzeling in een lagere school in Bovensmilde 
en in 1978 was de gijzeling in het provinciehuis te 
Assen. De jonge Molukkers voelden zich miskend en 
eisten dat Nederland zich meer voor hun vrijheid in 
Indonesië zou inzetten. Al deze aanslagen gebeurden 
in de tijd dat Pluto in het teken Weegschaal liep en het 
licht liet schijnen op gerechtigheid voor de vergeten 
groep. Nu Pluto in Steenbok staat en het bewustzijn 
zich richt op hoe er moet worden bestuurd, vinden we 
vele mensen van de tweede generatie Molukkers in de 
motorclub Satudarah89 verenigd. Ze proberen door hun 
extreem agressieve gedrag op hun heel eigen manier 
de maatschappij wakker te schudden om zodoende de 
aandacht te vragen voor hun geschiedenis. Opvallend 
is dat de Molukkers ondanks hun trouw nooit echt 

88 N.B.: de Ambonezen van de tweede generatie worden vaak Molukkers 
genoemd. 

89 Op 22 juni 2015 zond NPO2 een documentaire uit over de motorclub 
Satudarah.
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zijn gehoord door de Nederlandse regering. Hierdoor 
wordt het klimaat in de groepsziel steeds grimmiger 
en gefrustreerder. Zolang er geen rehabilitatie 
plaatsheeft, zal de agressie toenemen. 

 - In Nederland kiezen in deze periode de drie prinsessen 
die de huwbare leeftijd hebben bereikt een partner. 
Nederland reageert steeds kritisch en gereserveerd. 
Irene kiest een rooms-katholieke man, Carel Hugo 
de Bourbon Parma. Dit huwelijk wordt als politiek 
zeer controversieel beschouwd, zowel vanwege de 
rooms-katholieke godsdienst van Carel Hugo als 
vanwege de carlistische aanspraak op de Spaanse 
troon.90 Bovendien was de samenwerking van de 
aanhangers van troonpretendent Carel Hugo en zijn 
vader Xavier I met generaal Franco tijdens en na de 
Spaanse Burgeroorlog reden tot hevige parlementaire 
en publicitaire discussies. Ondanks alle protesten 
besluit prinses Irene haar huwelijk door te zetten.
Het echtpaar scheidde in 1981 uiteindelijk toch. Toch 
was Carel Hugo nog steeds regelmatig aanwezig 
bij bijzondere gebeurtenissen in de Nederlandse 
koninklijke familie. Prinses Irene heeft haar Zon en 
Pluto in het teken Leeuw staan en is tot op de dag 
van vandaag overtuigd van haar heel persoonlijke, 
specifieke bijzondere rol in de samenleving.  
Nadien volgde het huwelijk van prinses Beatrix met 
de Duitse diplomaat Claus von Amsberg. Dit huwelijk 
was nog meer omstreden dan dat van haar zus. Claus 
was namelijk lid van de Hitlerjugend geweest, iets dat 
in het naoorlogse Nederland maar ook nu nog heel 
gevoelig ligt. De kritiek in Nederland werd tijdens het 

90 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Carel_Hugo_van_Bourbon-Parma. 
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huwelijksfeest omgezet in rookbommen en rellen. Het 
huwelijk van Margriet met Pieter van Vollenhoven 
wordt in aanvang door het volk op prijs gesteld maar 
later blijkt in een biografie die Dorien Hermans 
over hem schreef,91 dat hij in de schoonfamilie 
jarenlang met de nodige reserve werd benaderd. 
Een uitzondering hierop was koningin Juliana.  
Anarchisme bloeide in de tijd dat Pluto in Maagd 
liep op en werd tot uitdrukking gebracht in de 
provobeweging. Opvallend is dat de sfeer in 
Nederland meer gericht was op kritiek (Maagd) 
dan op echte oplossingen. Anarchie was in die tijd 
een belangrijk uitdrukkingsmiddel. Anarchie is het 
je verzetten tegen elke vorm van autoriteit en het 
loslaten van waarden en normen. Hieraan kun je de 
onbewuste werking van het dierenriemteken Vissen 
herkennen; Vissen is het teken dat bij uitstek goed 
kan loslaten en doordat het primair onbewust werkt, 
vervalt het in zijn negatieve vorm. 

 - Op 26 november 1962 staat heel Nederland op z’n 
kop omdat de allereerste grootscheepse charitatieve 
actie in Nederland wordt georganiseerd. Iedereen 
zit aan de buis gekluisterd om de vierentwintig uur 
durende actie van Mies Bouwman te volgen. Het doel 
is om geld in te zamelen voor een zorginstelling die is 
belast met de opvang van de lichamelijk gehandicapte 
mens. De actie heette Open het dorp. Er werd maar 
liefst twaalf miljoen gulden opgehaald. Deze grote 
actie was het resultaat van het andere bewustzijn dat 
tot ontwikkeling is gekomen betreffende gezondheid 
en welzijn. Deze twee elementen zijn nauw 

91 Dorien Hermans, Burger aan het hof, 2002.
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verbonden met het dierenriemteken Maagd. Direct 
daarna in 1963 wordt er op grote schaal een nieuw 
geneesmiddel geïntroduceerd. De werking daarvan 
was zo spectaculair dat het kortweg werd aangeduid 
als ‘de Pil’. Vrouwen die deze pil gebruikten, bleven 
gevrijwaard van ongewenste zwangerschap.92 De 
kerk had grote bedenkingen tegen dit nieuwe middel. 
Met name de rooms-katholieke kerk is de gedachte 
toegedaan dat elk seksueel contact gericht moest zijn 
op de voortplanting; in het verleden is de rooms-
katholieke kerk daar immers groot door geworden. 
Deze reactie van de kerk laat zich herkennen in het 
polaire teken van Maagd, Vissen. Het teken Vissen 
is het archetype van het christelijke geloof. We zien 
in de jaren dat Pluto in Maagd loopt überhaupt veel 
discussies gaan over atheïsme en het ondermijnen 
van het geloof. Zo gaan de drie christelijke partijen 
in Nederland - de Anti-Revolutionaire Partij (AR), 
de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de 
Katholieke Volkspartij (KVP) - op in één enkele 
partij: het Christen-Democratisch Appèl (CDA). 
De oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat deze 
drie partijen steeds minder stemmen kregen. De tijd 
van de verzuiling in Nederland loopt op haar einde. 
Verzuiling is vooral ontstaan omdat het ego in de 
tijd dat Pluto in Leeuw heeft gelopen erg groot is 
geworden en elke groepering - een uiting van het 
onbewuste teken Waterman - uitging van de eigen 
unieke overtuiging. Zo had je in die tijd zelfs een 
christelijke geitenfokvereniging! Het oplossende 
karakter van de verzuiling dat daarna optreedt, is het 

92 Nederland van Han van der Horst, pag. 652
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resultaat van de onbewuste werking van het teken 
Vissen van Pluto in Maagd. De opheffing van de 
verzuiling wordt dan ook in aanvang als bedreigend 
ervaren.

 - Een ander, schijnbaar klein en onbelangrijk incident, 
maar wel karakteristiek voor Pluto in Maagd, doet 
zich voor op 10 november 1961 wanneer zich in 
Staphorst een echt volksgericht voordoet. Een 
zekere Berta, die gehuwd is, heeft een geheime 
relatie met een man uit het dorp, Derk geheten. De 
Staphorster gemeenschap ontdekt dit en Berta wordt 
door dorpsbewoners van haar bed gelicht en in haar 
nachtgoed op een mestkar gehesen en door het dorp 
gereden. De eveneens getrouwde, dus echt-brekende 
minnaar, Derk, krijgt lucht van het volksgericht en 
vlucht weg naar Meppel; zijn dorpsgenoten ontdekken 
dit echter, halen hem terug en zetten hem naast Berta 
op de mestkar. Het hele dorp wordt opgetrommeld 
en de echtbrekers worden uitgescholden en met mest 
bekogeld.93 Liefdesavonturen die vooral op vrijheid 
van het individu zijn gericht en onder het teken 
Leeuw vallen, worden nu tijdens dit volksgericht 
bekritiseerd en afgekeurd. N.B.: het is goed mogelijk 
dat de relatie al enige jaren aan de gang was; dit vertelt het 
verhaal niet. Ik beschrijf dit ogenschijnlijk gekke en 
onbelangrijke voorbeeld om aan te tonen hoe breed 
de kritische stemming van Pluto in Maagd doorwerkt 
in het tijdsgebeuren. Zoals een beeldhouwer zegt dat 
het beeld dat hij maakt al besloten ligt in de steen, 
zo kun je ook kijken naar het tijdsbeeld waarin Pluto 

93 Bron: http://staphorst.allesvan.nl/nieuws/detail/id/124772/_
Staphorst_herdenkt_laatste_volksgericht.
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zich bevindt; het onthult iets dat ontdekt wil worden 
maar al wel in aanleg aanwezig is. Primair lijkt het 
wellicht vergezocht, maar het beeld wil op een ander 
bewustzijnsniveau worden verlost uit de steen van de 
onwetendheid.

 - Een andere ogenschijnlijk vrij onbelangrijke ge-
beurtenis is het verbod op trekhonden per 1 januari 
1962. Het teken Maagd is archetypisch verbonden 
met huisdieren. Heden ten dage worden er nog hon-
den gegeten als feestgerecht in China. Je zou je kun-
nen voorstellen dat dit nare verschijnsel in de tijd dat 
Pluto in Maagd loopt ook daar verdwenen zou zijn, 
maar dit is niet het geval. Hier zie je het ingewikkelde 
maar ook het geheim van het collectief bewustzijn. 
Ieder volk, land en groep heeft een eigen collectief 
verleden dat in het tempo van zijn oude geschiede-
nis die eraan voorafging wordt verwerkt. Zo blijkt 
het al eeuwenlang een traditie in China te zijn om 
honden te eten. De Chinese filosoof Mencius (372 
v.Chr. - 289 v.Chr.), die leefde tijdens de Periode van 
de Strijdende Staten, wordt sinds de 12e eeuw be-
schouwd als de belangrijkste confucianistische den-
ker na Confucius zelf, en hij propageerde het eten 
van hondenvlees.94 Deze in onze ogen wrede traditie 
ligt dus heel diep en lang in het Chinese collectieve 
geheugen opgeslagen, waardoor het zich maar moei-
lijk als traditie laat uitroeien, hoewel de rest van de 
wereld hiervan gruwt.

94 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondenvlees.
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31 juli 1972 - Pluto in Weegschaal 
Hij moet wassen en ik moet afnemen

Johannes 3 vers 30

Actief

De tijd dat Pluto in Weegschaal gaat lopen, kenmerkt zich 
door het bewustzijn voor relaties. Het gaat er nu om inzicht 
te krijgen hoe je de ander in zijn waarde laat, zonder jezelf 
daarin te verliezen of, de tegenpool ervan, egocentrisch te 
worden. Dit geldt zowel voor intieme relaties als voor relaties 
in het algemeen. Het hoeft geen betoog hoe belangrijk deze 
periode is, maar ook, hoe moeilijk deze opgave is. 
Aan het eind van de jaren zestig wanneer Pluto in de laatste 
graden van Maagd loopt, ontstaat er vanuit een wat zure 
kritische sfeer die in Nederland heerst een heel ander nieuw 
geluid. Het is de tijd van de opkomst van de flowerpower. 
De generatie die is geboren met Pluto in Leeuw die nu 
jongvolwassenen is geworden en de zure sfeer in de samenleving 
helemaal zat is, verenigt zich wereldwijd in de zogenaamde 
Flowerpowerbeweging. De flowerpower- en hippiecultuur 
begon weliswaar in de tijd dat Pluto in Maagd liep met in 
aanvang veel kritiek, maar slaat in stemming om als Pluto in 
Weegschaal gaat lopen. Er werd in aanvang kritisch nagedacht 
over de samenleving, maar het resultaat manifesteerde 
zich uiteindelijk in een oproep tot vredelievendheid. De 
protestsongs van Boudewijn de Groot met Meneer de President, 
slaap zacht (1966) was een luide kritische aanklacht tegen al 
het geweld dat werd gepleegd in Vietnam. De kritiek van deze 
protesterende groeperingen ging toen Pluto in Weegschaal liep 
op subtiele manier over in: lief zijn voor elkaar, make peace, not 
war. De leden van de flowerpower liepen met bloemen in hun 
haar en monteerden deze op hun fietsen. De ‘love-and-peace’-
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generatie ijverde voor vrede in de wereld. Deze behoefte was 
er onder meer in navolging van Ghandi’s gedachtegoed. De 
beweging wilde dit op pacifistische manier tot stand brengen. 
De Vietnamoorlog, die nog in volle hevigheid woedde, was 
het ideale mikpunt van de beweging. De oorlog in Vietnam 
die vanaf 1955 al werd gevoerd, eindigde in april 1975 toen 
Pluto in de eerste graden van Weegschaal liep. De ‘make 
love and not war’-gedachte ontstond bij de Amerikaanse 
studentenorganisaties die massaal in opstand kwamen tegen 
deze oorlog. Deze studentendemonstraties werden gesteund 
door het merendeel van de Amerikaanse bevolking, zodat 
ze een steeds luidere stem kregen en uiteindelijk de doorslag 
gaven om de oorlog te beëindigen. Muziek was een belangrijk 
element in de flowerpowerbeweging, ook wel hippiecultuur 
genoemd. Via de muziek werden de idealen uitgedragen.95 
Muziek valt archetypisch gezien onder het dierenriemteken 
Vissen, het polaire teken van Maagd. Kortom, alle kritiek uit 
de tijd dat Pluto in Maagd had gelopen, begint nu zijn vruchten 
af te werpen in de tijd dat Pluto in Weegschaal loopt. Kritiek 
wordt nu geïntegreerd in relatie tot de medemens en bereikt 
eerder zijn doel. Er wordt geluisterd naar de gewone burger.

In 1982 wanneer Pluto in zijn laatste graden van Weegschaal 
loopt, ontstaat er in Nederland een heel nieuw begrip in de 
politiek, het zogenaamde poldermodel. Dit is het Nederlandse 
consensusmodel waarin werkgevers, vakbonden en overheid 
met elkaar aan tafel gaan zitten, om te onderhandelen 
over arbeidsvoorwaarden en lonen.96 De betekenis van het 
poldermodel is kort samengevat: overlegcultuur met alle 

95 Bron: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/man-en-vrouw/33731-
de-flower-power-of-de-stem-van-een-generatie.html.

96 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Poldermodel.
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partijen. Dit poldermodel past bij de invloed van Pluto in 
Weegschaal. Het in consensus overleggen wijst erop dat 
met alle visies rekening wordt gehouden, terwijl eenieder 
onbewust wordt gedreven door zijn eigen doelstellingen. 
Deze constructie is karakteristiek voor Pluto in Weegschaal 
met de onbewuste kracht van Ram. Het is dan ook begrijpelijk 
dat het zogenaamde polderen niet altijd werkt.

Een andere werking van Pluto in Weegschaal is dat waar 
het voorheen meer een uitzonderingssituatie was, het 
aantal echtscheidingen toeneemt. Nu meestal onder de 
vermelding dat de partners uit elkaar zijn gegroeid en als 
goede vrienden verdergaan. De formulering was in die 
tijd vaak nog vriendelijk omdat het teken Weegschaal 
vooral vriendelijkheid en redelijkheid als innerlijk streven 
heeft. Terwijl daarnaast de onbewuste drang om heel iets 
nieuws te willen - zich uitdrukkend in Ram, het polaire 
teken van Weegschaal - ook wil worden gehoord. Heden 
ten dage manifesteert de echtscheiding zich heel vaak in 
de zogenaamde vechtscheiding waarin kinderen worden 
betrokken. Maar inmiddels staat Pluto dan ook in het 
strenge saturnale teken Steenbok waar onbewuste gevoelens 
van Kreeft, die onder meer over het gezin gaat, een grote 
rol in spelen.
Bij de eerste overgang van Pluto van Maagd naar Weegschaal 
wordt het boek van Jan Foudraine uitgegeven: Wie is van hout. 
Foudraine heeft een geheel nieuwe visie op de psychiatrie, 
waardoor een ware revolutie ontstaat. Foudraine en Cees 
Trimbos waren samen de psychiaters die de antipsychiatrie 
in Nederland oprichtten. Ik heb in de jaren zeventig toen 
ik leerling-verpleegster was, zelf mogen meemaken hoe het 
gedachtegoed van Foudraine de aanpak in de psychiatrische 
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inrichting op zijn kop zette. Door Foudraines andere aanpak 
werd de psychiatrische patiënt voor het eerst als echt mens 
gezien en niet als een gestoorde. bij ons leerling-psychiatrisch 
verpleegkundigen - mensen die zich meestal ook sterk 
verwant voelden met de flowerpower - werd de slogan 
geïntroduceerd: ‘Waarom gek? Omdat hij anders is, nou en!’ 
Deze slogan geeft weer hoe de oude psychiatrie achterhaald 
is. De beweging van de antipsychiatrie gecombineerd met 
invloeden uit de flowerpower gingen zo ver dat op het eind 
van de tijd dat Pluto in Weegschaal liep de cliënt, want je 
sprak niet meer van patiënt, en de verpleegkundige samen 
een jointje zaten te roken en elke grens van autoriteit was 
vervaagd. Dit alles in het licht van gelijkwaardigheid met 
de onbewuste behoefte om het individuele ego te laten zijn 
wie hij/zij is; maar dit speelde zich meer onbewust af dan 
bewust, zodat het al snel ontaardde in anarchie. Parallel 
hieraan ontstaat in het onderwijs een soortgelijke stroming, 
de zogenaamde anti-autoritaire opvoeding, waarin het kind 
vergaand wordt vrijgelaten. De visie van Rousseau krijgt 
een nieuw podium. Aan dit verschijnsel in de samenleving 
zie je de manifestatie van het teken Weegschaal, zich 
uitvergrotend in schijnbare gelijkwaardigheid, om zodoende 
het onbewuste ongefilterde ik - Ram - de ruimte te geven. 
De psychofarmaca die in de voorliggende jaren een enorme 
groei en ontwikkeling heeft doorgemaakt, valt archetypisch 
gezien onder het teken Vissen. Deze middelen waren het 
resultaat van het analyseren van psychiatrische stoornissen. 
Gezondheid en analyse vallen archetypisch gezien onder het 
teken Maagd, evenals de psychiatrie. De psychiatrie is in die 
tijd de grootverbruiker van psychofarmaca. Het gebruik van 
deze middelen werd nu door Foudraine en de zijnen sterk in 
twijfel getrokken en experimenteel werden in psychiatrische 
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inrichtingen medicijnen weggelaten omdat ze mensonterend 
en drogerend op de psyche te zouden werken. 
Zo beleefde ik dit zelf ook op de afdeling waar ik toen werkte. 
De staf van de afdeling besloot in stilte, zonder medeweten 
van de psychiater, in één keer alle psychofarmaca weg te 
laten en dan te kijken wat er zou gebeuren. Dit kon nog in 
die tijd zonder de strenge bureaucratische, protocollaire 
regels, heden ten dage zou dit ondenkbaar zijn. Tot ieders 
grote verwondering gebeurde er niets. Het enige dat wij 
merkten, was dat de patiënten wat actiever en alerter 
waren. Het betrof een afdeling die werd bewoond door 
uitbehandelde psychiatrische patiënten, de zogenaamde 
‘long stay’-patiënten zou je het tegenwoordig noemen. 
De leiding was zo trots op deze ontdekking, maar maakte 
toen de cruciale fout om vroegtijdig het experiment 
wereldkundig te maken. Dit had grote gevolgen, juist 
omdat de werking op langere termijn niet was getoetst en 
dus volgens de psychiater niet veel zei. Het ongeduld is te 
herleiden naar het onbewuste teken van Weegschaal, Ram. 
Er werd vervolgens met ontslag gedreigd omdat de regels 
niet waren nageleefd en het ego van de psychiater een 
gevoelige klap met dit experiment had gekregen. Binnen 
een half jaar was de orde hersteld, fouten werden in de 
doofpot gestopt en de rust was weergekeerd. Het bleek 
een taaie materie te zijn, die ook nu nog steeds speelt: de 
farmaceutische industrie te beperken en te confronteren 
met de uitwerking van hun middelen. 

Op 1 januari 1981 treedt Griekenland toe tot de EU. Dit 
is bijzonder, omdat in de Oudheid in Griekenland ooit de 
eerste democratie is begonnen. Ook de EU heeft als streven 
de democratie in Europa te verspreiden. Helaas staat het 
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initiatief van de EU nog in de kinderschoenen en moeten 
nog veel kinderziekten worden bestreden. Wanneer 
democratie haar kern nog niet kan pakken, ontaardt zij 
meestal in bureaucratie. In het hoofdstuk Democratie kom 
ik nog terug op dit onderwerp. 

6 november 1983 - Pluto in Schorpioen
Ik sterf om mijn bezit onsterfelijk te maken

‘Alles van waarde is weerloos’ 

Lucebert 

Passief

Wanneer Pluto in Schorpioen gaat lopen, verandert de sfeer 
in de samenleving. Er komt een bezinningspunt op zaken die 
waarde hebben. Als dingen waarde hebben, mogen ze niet 
doelloos voor alleen het eigen belang worden verzameld. 
Alles hier op aarde is in bruikleen. Bezit en talent moeten 
worden teruggegeven aan de mensheid, zodat zij kan groeien 
en transformeren naar een ander bewustzijnsniveau. 
Met andere woorden: in de tijd dat Pluto in Schorpioen 
loopt, wordt het bewustzijn ontwikkeld dat Lucebert zo 
treffend in een van zijn gedichten beschrijft: Alles van waarde 
is weerloos. Juist de weerloosheid moet bewust worden 
gemaakt door het besef dat alles sterfelijk is en opnieuw 
geboren zal worden. Kortom, Pluto in Schorpioen is de 
eeuwige getransformeerde groei van het leven en de dood. 
Het is dan ook een kracht die primair niet zo in het oog 
springt in de samenleving. Toch is zij de oerbron waaruit 
de generaties zijn ontstaan. Er is nog een nevenwerking 
aan Pluto in Schorpioen en dat is: dat wat aan vergeten 
materiaal nooit in de openbaarheid is gekomen, wordt in de 
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tijd dat Pluto in Schorpioen loopt voor het voetlicht gebracht 
en vraagt om de aandacht. Bij het Schorpioenteken hoort 
archetypisch gezien het taboe, maar ook seksualiteit. Taboes 
zijn zaken waar met schaamte en spijt naar wordt gekeken 
en die niet graag in de openbaarheid komen. Door middel 
van psychotherapie kunnen deze taboes worden blootgelegd. 
Ook seksualiteit en de wensen op dit gebied liggen vaak diep 
weggestopt in het onbewuste en kunnen gemakkelijk in de 
taboehoek terechtkomen.
In deze tijd dat Pluto in Schorpioen loopt, wordt het dan 
ook veel gewoner, dat allerlei normaal ogende mensen naar 
een psycholoog of psychiater stappen, om hun frustraties 
en geheimen te delen met een deskundige. De sfeer in de 
samenleving die op dat moment heerst, is een sfeer die is 
gericht op de boodschap achter de boodschap. In deze tijd 
is het algemeen gangbaar dat in de reclamewereld ook de 
dubbele boodschap wordt geïntroduceerd. Het uitgangspunt 
is daarbij dat de ene boodschap letterlijk is en de ander 
figuurlijk wordt gebruikt. Om een voorbeeld te geven: zo 
wordt er tijdens de jaarwisseling van 1998 door de anti-
vuurwerkcampagne van SIRE een filmpje vertoond waar 
een jongetje vertelt dat hij zeven jaar oud wordt; hij houdt 
daarbij twee handjes omhoog waar drie vingers ontbreken, 
suggererend dat drie vingers door vuurwerkgeweld zijn 
weggeslagen. Of een grote advertentie van Heineken, vlak 
voor Moederdag, waar paginagroot een afwasteiltje op 
staat afgebeeld en waaronder de boodschap staat: Heren, 
het afwasborsteltje ligt in het gootsteenkastje! Suggererend dat 
daarna de beloning komt, een verkoelend glas bier.
 
In 1988 doet zich een opmerkelijke zaak voor, de zogenaamde 
Bolderkar-affaire. De Bolderkar-affaire had betrekking 
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op vermeend seksueel misbruik, geconstateerd door een 
orthopedagoge bij medisch kinderdagverblijf De Bolderkar 
in Vlaardingen. De leiding van het kinderdagverblijf 
meldde dit bij justitie. Veertien kinderen werden bij de 
ouders weggehaald en uit huis geplaatst, terwijl de vaders 
werden opgepakt. Uiteindelijk ging iedereen vrijuit, omdat 
de bewijsvoering vrijwel uitsluitend was gebaseerd op de 
omstreden poppenmethode, waarbij gebruik werd gemaakt 
van speciaal ontwikkelde poppen met geslachtsdelen. Aan 
de kinderen werd gevraagd wat je daarmee kon doen.
De affaire begon met de toen driejarige Elise Watts. Ze had 
een lichte lichamelijke handicap, waardoor ze regelmatig 
omviel en vaak blauwe plekken had. De orthopedagoge van 
het kinderdagverblijf vermoedde dat er meer aan de hand 
was en ondervroeg haar met de poppenmethode, hoewel 
ze daarvoor geen adequate training had gehad. Op grond 
van haar bevindingen werd de conclusie getrokken dat de 
vader van Elise haar seksueel had misbruikt. Daarna werd 
bij dertien andere kinderen dezelfde conclusie getrokken.
De strafzaak tegen de vader van Elise resulteerde in 
vrijspraak, zowel bij de rechtbank als in hoger beroep. De 
strafzaken tegen de andere vaders werden geseponeerd 
wegens gebrek aan bewijs. Intussen waren drie vaders 
gezwicht voor de harde verhoormethodes en hadden niet-
gepleegde incest bekend. Later zijn ze op die verklaringen 
teruggekomen.97

Aangezien Pluto in Schorpioen in zijn eigen teken Schorpioen 
staat, heeft dit extra impact voor de toekomst. Het maakt dat 
de sfeer van Pluto in Schorpioen een blijvende impact heeft 
op de samenleving. Ook vandaag de dag komen we situaties 
tegen die onder invloed staan van deze sfeer. Zo stuiten we 

97 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolderkar-affaire.
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heden ten dage regelmatig op verdrongen taboezaken. Denk 
hierbij aan het misbruik in de katholieke kerk, maar ook op 
schandelijke financiële fraudezaken in het bankwezen en 
grote instellingen. 
Het teken Schorpioen is ook sterk gericht op controle, dit 
komt doordat Stier de onbewuste kracht van Schorpioen is. 
Stier is gericht op het verwerven van zekerheden die het leven 
een zeker houvast geven. Die zekerheden moeten in de tijd dat 
Pluto door het teken Schorpioen loopt ter discussie worden 
gesteld. Deze stand heeft ook tot gevolg dat kinderen die in 
deze tijd worden geboren diepe denkers zijn en in de toekomst 
veelbelovende carrières kunnen hebben; juist doordat ze in 
principe allemaal het talent in zich dragen om oude waarden te 
transformeren naar een ander bewustzijnsniveau. Persoonlijk 
heb ik hoge verwachtingen van deze generatie. 
Daar het teken Schorpioen als tweede heerser Mars heeft, en 
Mars ook alles te maken heeft met oorlogen, zien we dat er in 
deze tijd serieus wordt nagedacht over de bewapeningswedloop 
die vooral na de Tweede Wereldoorlog tijdens de Koude 
Oorlog in gang werd gezet. De Koude Oorlog begon officieel 
op 12 maart 1947 toen president Truman een regelrechte 
ideologische oorlogsverklaring aan de Sovjet-Unie uitsprak. 
Truman ziet Rusland in die tijd als grote dreiging en vreest 
een derde wereldoorlog. Rusland wordt nu gedemoniseerd 
zonder dat de wereldburger hier bewust weet van heeft. De 
demonisering van Rusland heeft te maken met het feit dat 
Rusland de grootste staat in de wereld is; onbewust gaat hier 
een enorme macht van uit zonder dat het wordt benoemd. 
Dit machtsprincipe is gebaseerd op onbewuste gevoelens; dit 
is te vergelijken met de situatie waarin je tegen iets enorms 
aankijkt, dan ontstaat vrijwel automatisch ontzag. De Koude 
Oorlog eindigt op 3 december 1989. Op dat moment verklaren 
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op Malta George Bush en Michail Gorbatsjov, de leider van de 
communistische partij van de Sovjet-Unie, gezamenlijk dat de 
Koude Oorlog is afgelopen.98 Met de start van de Koude Oorlog 
staat Pluto in zijn twaalfde graad van Leeuw. Dit maakt dat 
de hele wereld zich bezint op de zeggingskracht van de eigen 
autonome kracht en automatisch angstig wordt voor de grote 
groep, in dit geval Rusland. De Koude Oorlog strekt zich uit 
over verscheidene tekens van Pluto. In het teken Maagd waar 
men vooral de dreiging ziet en de vrees op slachtofferschap: 
1957-1972. In het teken Weegschaal, waar men aftast waar de 
grenzen liggen bij de tegenpartij: 1972-1984.
In mei 1989 wordt als eerste tussen Hongarije en Oostenrijk 
het IJzeren Gordijn opgeheven en op 9 november 1989 valt 
dan ook de Berlijnse Muur; deze muur vormt de scheiding 
tussen West-Duitsland en de DDR. Deze muur moest 
voorkomen dat de communistische wereld met de westerse 
wereld communiceerde en ermee werd vermengd. In 
wezen ging de Koude Oorlog uit van het consolideren van 
de status-quo van visies hetgeen communicatie uitsluit. Een 
status-quo en consolideren zijn twee zaken die archetypisch 
sterk zijn verbonden met de negatieve, onbewuste werking 
van het dierenriemteken Stier. De val van de Muur was 
een wereldgebeuren en bracht in aanvang een diepgaand 
transformatieproces op gang. Niet alleen in het gebied van 
Berlijn maar überhaupt werd de vrees voor de Sovjet-Unie 
voor een groot deel teruggebracht naar normale proporties. 
Heden ten dage, nu Pluto in het teken Steenbok loopt, lijkt het 
alsof we weer terug bij af zijn, wat deze vrees voor Rusland 
betreft. 
Hieronder wil ik wat markante gebeurtenissen noemen die 
kenmerkend zijn voor de sfeer van die tijd. Pluto in Schorpioen 

98 Maarten van Rossem, Drie Oorlogen, pag. 122 (e-bookversie).
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is beslist niet een garantie dat oorlogszaken worden opgelost. 
Doordat Pluto een sterke focus heeft op een bepaalde 
beweging in de samenleving, speelt er altijd een kracht van 
licht tegenover duisternis, van alles of niets. Zo beleefden we 
toen Pluto in Schorpioen stond de genocide in Srebrenica. 
Op 11 juli 1995 werden 8000 moslimmannen in koelen 
bloede vermoord. Nederlandse militairen waren sinds 1992 
ingezet om bescherming te bieden aan Bosnische moslims. 
De zogenaamde ‘blauwhelmen’ moesten in het gebied de 
veiligheid garanderen voor de Bosnische moslims met wie 
de Serviërs in burgeroorlog waren. Deze bescherming werd 
gegeven door Nederland, samen met Engeland, Frankrijk 
en Amerika. Er was afgesproken dat wanneer het uit de 
hand dreigde te lopen, de blauwhelmen luchtsteun zouden 
krijgen van de VN-veiligheidsraad. Dit gebeurde echter 
niet. Hierdoor kon de grootste genocide na WOII zich 
voltrekken. Op het moment dat ik dit schrijf - 30 juni 2015 - 
is gisteren bekend geworden99 dat uit geheime stukken blijkt 
dat de VS toen geheime afspraken heeft gemaakt, met de 
VN-veiligheidsraad om géén luchtsteun te verlenen. De VS 
wilde zich terugtrekken uit het gebied, hoewel de dreiging 
niet was afgenomen. Engeland en Frankrijk waren hiervan 
op de hoogte, maar Nederland niet. Pluto staat dan in zijn op 
een na laatste graad van Schorpioen en heeft al in het teken 
Boogschutter gelopen om daar vanaf 11 november 1995 voor 
bijna dertien jaar te verblijven. Boogschutter is het teken dat 
archetypisch hoort bij de islam en de moslims, überhaupt bij 
alle geloven die een streng dogma hebben waarnaar volgens 
het betreffende geloof moet worden geleefd. Dit grote 
drama in Srebrenica is een belangrijke aanleiding voor het 

99 Documentaire: Waarom Srebrenica moest vallen (VPRO) op 29 juni 2015.
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moslimterrorisme, dat tot op de dag van vandaag een groot 
probleem is. In de collectieve ziel van de moslims die hier in 
Europa wonen, vindt nu een conditionering plaats dat zij als 
bevolkingsgroep niet veilig zijn en dat ze voor de westerse 
wereld weinig waarde hebben. Dit grote trauma zet aan tot 
separatisme: wij zijn anders dan de wereld om ons heen en 
dat zullen we laten zien! 
Niet alleen de moslims blijven met trauma’s zitten, ook 
de Dutchbatters (blauwhelmen) die tijdens de genocide 
aanwezig waren, hebben grote psychische trauma’s 
opgelopen. Velen van hen pleegden in de loop van de tijd 
suïcide. Niet in de laatste plaats omdat het teken Schorpioen 
archetypisch met de dood is verbonden, manifesteert zich 
dit zo duidelijk. Dood, seksualiteit, macht en transformaties 
zijn vier belangrijke archetypische gebieden van Pluto en het 
teken Schorpioen. 
Hieronder wil ik nog enkele markante gebeurtenissen 
aangeven uit de tijd dat Pluto in Schorpioen liep.

 - In het najaar van 1989 voltrekt zich de zogenaamde 
Fluwelen Revolutie. In Tsjecho-Slowakije wordt het 
communistische regiem omvergeworpen zonder 
dat hieraan een militair ingrijpen te pas komt. De 
Fluwelen Revolutie maakte aan de alleenheerschappij 
van de communistische partij een einde en herstelde 
de democratie in Tsjecho-Slowakije. Deze revolutie 
had plaats in de nasleep van de val van de Berlijnse 
Muur. Op 29 december 1989 wordt Václav Havel 
president voor ruim dertien jaar. Naast staatsman 
is Václav Havel ook een bekende schrijver. Havel 
transformeert het communistische Tsjecho-Slowakije 
naar het moderne Tsjechië. 

 - Op 6 september 1989 wordt GroenLinks in 
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Nederland opgericht als bundeling van de kleine 
linkse partijen PPR, PSP en CPN. Ook hier mag 
je spreken van een transformatie van drie heel 
uitgesproken linksstrevende partijen naar een meer 
gematigde linksstrevende partij. Deze partij zet zich 
vooral in om het milieu en de aarde te beschermen. 
De bescherming van de aarde heeft te maken met het 
polaire teken Stier. GroenLinks ging het de laatste 
jaren niet voor de wind, maar zal op termijn toch 
meer aandacht krijgen. Niet in de laatste plaats omdat 
zij Pluto in het beloftevolle eigen teken Schorpioen 
heeft staan. 

 - In 1990 heft het Politbureau van de Sovjet-Unie 
zichzelf op. Het politbureau (afkorting van politiek 
bureau) is het uitvoerende orgaan van communistische 
partijen. In landen met een marxistisch-leninistische 
ideologie wordt de communistische partij beschouwd 
als de voorhoede van het volk. Niet het parlement, 
maar de partij bezit daarom de macht en die macht 
is doorgaans geconcentreerd in het politbureau. 
Omdat communisme vooral gaat over het verdelen 
van collectieve rijkdommen, iets dat vooral te maken 
heeft met het polaire teken van Schorpioen Stier, is 
het opmerkelijk dat ook deze ideologische stroming 
aan verandering onderhevig is. Waar het jarenlang 
een bepaalde macht heeft gehad, wordt deze nu 
afgebouwd.

 - Op 12 februari 1990 houdt Nelson Mandela zijn 
eerste persconferentie na zijn vrijlating. Hij pleit voor 
vrede en verzoening, maar verklaart ook dat geweld 
tegen de regering geoorloofd blijft. Juist de verklaring 
dat geweld geoorloofd blijft, door een in wezen 
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geweldloze man, wordt gedaan onder invloed van 
Pluto in Schorpioen waar geweld ook als onderdeel 
van vrijheid wordt gezien. In hetzelfde jaar op 2 mei 
tijdens een ontmoeting in Kaapstad (Zuid-Afrika) 
komen president Frederik Willem de Klerk en Nelson 
Mandela overeen de apartheid af te schaffen. Ook dit is 
een aanzet tot het transformeren van een eeuwenlang 
probleem. 

 - De Golfoorlog is een conflict dat van augustus 1990 tot 
en met februari 1991 duurt, waarbij Irak aanvankelijk 
zijn buurland Koeweit binnentrekt en bezet. De 
Golfoorlog ging vooral over de opbrengsten van de 
olieproducerende landen. Irak had zware schulden aan 
Koeweit en andere landen vanwege de financiering 
van oorlog. Ook beschuldigde Irak Koeweit ervan dat 
het de grens tussen de twee staten had geschonden, 
militaire installaties had gebouwd en oliebronnen 
had aangeboord aan de Iraakse zijde van de grens. 
Koeweit produceerde ook te veel olie (40% meer dan 
het door de OPEC voor Koeweit vastgestelde quotum) 
waardoor de prijs daalde en Irak inkomsten misliep. 
Daarnaast werd Irak al enige tijd door de Sovjet-
Unie gesteund via het veto in de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties. Met het naderende einde van 
de Koude Oorlog viel deze politieke steun echter 
weg.100 Ook hier zie je het element van bezit in de 
vorm van olie (Stier) dat beter moet worden verdeeld 
(Schorpioen) zich duidelijk aftekenen.

 - Op 12 februari 1993 wordt door twee tienjarige 
jongens de meest gruwelijke moord gepleegd die 
wereldwijd vele jaren de aandacht trekt. James Bulger, 

100 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Golfoorlog_van_1990-1991.
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2 jaar oud, wordt in Liverpool door Jon Venables en 
Robert Thompson weggelokt uit een winkelcentrum 
en mishandeld, seksueel misbruikt en tenslotte onder 
een trein gegooid. Het is de meest gruwelijke moord 
aller tijden, aldus bronnen, aangezien de daders net 
tien jaar oud zijn. Beide jongens hebben waarschijnlijk 
in hun geboortehoroscoop Pluto in de eerste graad 
van Schorpioen staan. Er zijn verder geen gegevens 
bekend omdat de twee jongens nadat ze hun straf 
hadden uitgezeten een nieuwe identiteit kregen. 
Ook deze gruwelijke daad valt onder de (extreme) 
schaduwwerking van Pluto in Schorpioen.101

 - Wanneer Pluto in een van zijn laatste graden van 
Schorpioen staat, wordt op 9 mei 1994 wanneer de 
Zon in het polaire teken Stier staat de eerste zwarte 
president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela, gekozen. 
Dit wordt bereikt na veel lijden van Mandela en 
een lange gevangenisstraf op het Robbeneiland. Het 
recht en het geduld overwinnen en transformeren 
uiteindelijk naar de leiderspositie over Zuid-Afrika.

 - Voor Nederland doet zich een opmerkelijk feit voor: 
we beleven dat Ruud Lubbers meer dan twaalf jaar 
minister-president is van 1982 tot 1994. Hij overlapt 
de gehele tijd dat Pluto in Schorpioen staat. Lubbers 
zelf heeft zijn Zon in Stier staan (het polaire teken 
van Schorpioen). Ook heeft hij in zijn horoscoop de 
maansknopen in de Schorpioen/Stier-as staan. De 
maansknoop in een horoscoop duidt op de karmische 
opdracht die de mens zichzelf stelt aan het begin van 
zijn leven. Lubbers begint zijn eerste kabinet wanneer 
Pluto in Weegschaal staat, een Venusteken net als 

101 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Moord_op_James_Bulger.
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Stier. In 2005 komt hij in opspraak voor vermeende 
seksuele intimidatie, hij is dan Hoge Commissaris 
voor de Vluchtelingen voor de VN. Seksuele 
intimidatie behoort eveneens tot de Stier/Schorpioen-
as. De planeetheersers zijn namelijk Venus en Mars, 
de tekens van het universele vrouw- en manbeeld. 

11 november 1995 - 
Pluto in Boogschutter tot 26 januari 2008

Actief

Ik geloof in mijn expansiekracht maar niet ten koste van mijn sociale omgeving

The sky is the limit

Hij had gedroomd dat de hele wereld gedoemd was om ten offer te vallen 
aan een vreselijke pestziekte, die voor het eerst optrad en uit Midden-
Azië naar Europa was doorgedrongen. Allen moesten omkomen op 
enkele uitverkorenen na. De oorzaak van de ziekte was een nieuw 
soort trichinen, microscopische wezens, die zich in de lichamen van 
de mensen nestelden. Maar die wezens waren van geestelijke aard, 
met verstand en wil begaafd. Allen bij wie ze in het lichaam kwamen, 
werden dadelijk beesten en waanzinnig. Maar nog nooit, nog nooit, 
hadden mensen zichzelf zo schrander gevonden, zo onomstotelijk 
zeker in het bezit van de waarheid, als deze geïnfecteerden. Nooit 
tevoren waren mensen zo fanatiek als zij doordrongen geweest, van 
de juistheid van hun oordeel, van hun wetenschappelijke conclusies, 
hun geloofsleer en hun zedelijke overtuiging. Hele streken, hele 
steden en hele volkeren werden aangetast en verzonken in waanzin. 
Er heerst een onbeschrijfelijke onrust, niemand begreep een ander, 
ieder meende alle waarheid alleen te bezitten, raakte bij het zien 
van alle anderen volkomen van streek, sloeg zich tegen de borst en 
huilde handenwringend. Men wist niet wie men moest berechten en 
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op welke gronden, men kon het er niet over eens worden wat als goed 
en wat als kwaad beschouwd diende te worden. Men wist niet wie 
men moest veroordelen en wie men vrij moest spreken. De mensen 
brachten in zinneloze woede elkaar om het leven; hele legers trokken 
tegen elkaar op, maar zodra ze op mars gingen, begonnen die 
legers zichzelf te verdelgen, de rijen vielen uit elkaar, de strijders 
raakten onderling slaags, sloegen, staken, beten en verscheurden 
elkaar. In de steden luidde de hele dag de stormklok, allen werden 
bijeengeroepen, maar wie hen riep en waarom zij geroepen werden, 
wist niemand en er heerste een verschrikkelijke verwarring…. 
Slechts enkele mensen op de hele wereld bleven er vrij van en dat 
waren de reinen en de uitverkorenen, die een nieuwe mensheid en 
een nieuw leven moesten scheppen, die de aarde moesten vernieuwen 
en van zonde verlossen en juist die mensen had tot nu toe nog nooit 
iemand gezien, niemand had hun stemmen en woorden gehoord.” 

Deze beschrijving is van Fyodor Dostojewski uit zijn 
epiloog van Schuld en Boete, geschreven in 1866.102 
Het is de beschreven koortsdroom van Raskolnikow, 
de hoofdpersoon van het boek. Deze droom geeft de 
beklemming weer van de energie die er vrijkomt als Pluto 
in Boogschutter gaat lopen. De beklemming die te maken 
heeft met de angst beheerst te worden door dogma en 
fundamentalisme. Dostojewski103 had zelf zijn ascendant in 
de twaalfde graad van Boogschutter staan en blijkt bij leven 
een groot psycholoog en visionair te zijn. Toen hij overleed, 
stond de maansknoop - de karmische opdracht voor het 
volgende leven - in het teken Boogschutter. De tekst van 
Dostojewski is op een bepaalde manier heel actueel en 
geeft de herkenbare beklemming van de huidige tijd die we 

102 Editie 1972, blz. 533.
103 Fyodor Dostojevski, geboren 11 november 1821 9.47 AM, Moskou.
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tegenkomen bij IS en allerlei andere fundamentalistische 
groeperingen die naar de macht grijpen. Dit beklemmende 
gevoel zal duren tot het moment dat Pluto volgens de 
Siderische dierenriem uit het teken Boogschutter zal zijn 
verdwenen, dit is omstreeks 2013.104

Wanneer Pluto in het teken Boogschutter gaat lopen, 
worden het geloof en de levensovertuiging onder de loep 
genomen en extreem uitvergroot. De behoefte om grenzen 
te verleggen komt nu naar boven in het bewustzijn van de 
mens en het geloof wordt gecontroleerd op de werkzaamheid 
ervan. Dit streven voltrekt zich tot in het extreme. Het is nu 
belangrijk te formuleren waar je voor staat vanuit je eigen 
traditie. Dit is op zichzelf een riskante bezigheid omdat 
fanatisme en onverdraagzaamheid ten opzichte van andere 
overtuigingen al snel worden verheven tot zaligmakende 
visie. Het recht van het gelijk speelt hierin een grote rol. 
Doordat in de vorige periode, toen Pluto in Schorpioen 
liep, vooral de machtsgrenzen zijn verkend, ontstaat nu de 
behoefte om de visie in een doctrine neer te leggen. Als 
Pluto in Boogschutter gaat lopen, laat de islam steeds meer 
van zich horen. Een eeuwenoude collectieve geschiedenis 
van Ismaël105 wordt nu in een andere bewustere vorm 
herhaald. Sinds de ontdekking van Pluto aan de hemel in 
1930 heeft deze energie de kans zich voor het eerst echt 
in het bewustzijn van de mens te manifesteren. N.B. Dit 
is in principe het geval bij alle dierenriemtekens vanaf het teken 
Kreeft, toen Pluto werd ontdekt aan de hemel. De opmerkzame 
lezer kan dan ook constateren dat ik de tekens vanaf Kreeft tot 
Steenbok op een andere manier beschrijf dan de tekens van Kreeft 

104 Zie blz. 34 voor de theorie. 
105 Zie deel 1 van Het collectief geheugen over de geschiedenis van joden en 

islam in het verhaal van Isaak en Ismaël.
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tot Waterman. Dit heeft te maken met het bewustzijnsproces dat 
op gang is gekomen en nu beter kan worden begrepen.
Niet alleen de islam formuleert zich nadrukkelijker, maar ook 
de joodse gemeenschap wil nadrukkelijk worden gehoord in 
haar levensovertuiging met haar recht op het beloofde land 
Israël. Kortom, uitgesproken religies eisen aandacht op. In 
Nederland is dit de tijd dat verschillende protestantse kerken 
zich oriënteren op hun gezamenlijke overtuiging om op 1 
mei 2004 samen te gaan in de Samen op weg-kerk.
 
Een vervolg op Pluto in Schorpioen dat nu wil worden 
bevestigd in het teken Boogschutter is de wens van Els Borst, 
parlementariër van D66 - zij was vroeger arts - dat mensen 
wanneer ze ongeneeslijk ziek zijn, mogen bepalen wanneer 
zij willen sterven. Els Borst gelooft met haar idealistische 
instelling dat de moderne mens dit zelf kan regelen. De 
christelijke partijen zijn mordicus tegen en verzetten zich, 
lang en intensief. In de paasweek van 2001 (12 april) wordt 
haar wetsvoorstel eindelijk aangenomen in een wet die 
het recht op euthanasie regelt. Dit doet Borst openbaar 
verzuchten, na haar lange strijd: “Het is volbracht!”. De 
christelijke partijen zijn furieus want dit zijn nu uitgerekend 
de laatste woorden van de gekruisigde Christus, die zijn 
lijden wel tot het laatst heeft gedragen en het symbool is van 
het christendom.
Els Borst geloofde met volle overtuiging (Boogschutter) dat 
ze de zelf verkozen dood (Schorpioen) in wetgeving kon 
vastleggen. Wanneer je kijkt in het dikke boek van Hajo 
Geurink Heerscherschappen, een soort woordenboek voor de 
archetypische werking van dierenriemtekens en planeten, 
dan valt wetgeving onder het teken Steenbok waar op dit 
moment Pluto in loopt. Het bizarre is dat Els Borst in 2014 
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wordt vermoord door een verwarde man, Bart van U. Van 
U had zich al enige keren aangemeld bij de gevangenis om 
zijn nog openstaande straf te mogen uitzitten. Dit wilde hij 
omdat hij zichzelf niet vertrouwde. Dit werd door Justitie 
geweigerd. De onderzoekscommissie onder leiding van Rein 
Jan Hoekstra die is ingesteld om onderzoek te doen naar Bart 
van U. kwam in haar rapport tot de conclusie dat Bart van 
U. na de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001 
geheel was doorgedraaid en bang was voor een islamitische 
overheersing.106 Dientengevolge had hij een wapenvergunning 
aangevraagd en ook gekregen. Deze vergunning werd na een 
paar incidenten waarbij aangifte tegen hem was gedaan, weer 
afgenomen; dit werd in aanvang schriftelijk gedaan zonder een 
gedegen onderbouwing van het intrekken te geven. Hierdoor 
draaide Van U. helemaal door, kocht illegale wapens en werd 
daarvoor gestraft met drie jaar gevangenis. Deze eis was hoog 
omdat er niemand ooit echt persoonlijk was bedreigd door 
hem. Immers, het ging om een groot gevoel van onveiligheid. 
De hele casus is doordrenkt met verkeerde inschatting en 
slecht beleid van Justitie. Zo werd ondanks de zware straf 
die hem werd opgelegd toch geen DNA-materiaal van hem 
afgenomen en werd hij psychisch niet begeleid.
Op 4 februari 2016 legt Van U. een bekentenis af, dat hij een 
goddelijke opdracht had om Els Borst te doden voor het tot 
stand brengen van de euthanasiewetgeving. De moord een jaar 
eerder op zijn zuster had ook te maken met hun verschillende 
opvattingen over de euthanasie- en abortuswetgeving. Op 
zevenjarige leeftijd zou hij in coma zijn geraakt door een 

106 Zie: https://www.google.nl/?gfe_rd=cr&ei=Z097WLyDB6Wk8w
fXs5L4CA#q=onderzoekscommissie+strafrecht+openbaar+ministe
rie+Bart+van+U Het rapport van de onderzoekscommissie - strafrechtelijke 
beslissingen openbaar ministerie naar aanleiding van de zaak-Bart van U.
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blindedarmontsteking, waar hij naar zijn zeggen zijn goddelijke 
opdracht had ontvangen, aldus de NRC van 5 februari 2016. 
Er ontstaat nu collectief gezien een vreemde parallel tussen 
Borst en Van U.: Borst heeft de levensovertuiging ontwikkeld 
van het mogen doden bij uitzichtloos lijden, terwijl Bart van 
U. angstig was om gedood te worden door mensen met een 
andere (moslim) levensovertuiging. 
Levensovertuiging valt onder het teken Boogschutter waar 
Pluto in stond ten tijde van het tot stand komen van de 
euthanasiewet. Naar aanleiding van het lezen van het rapport 
van de commissie kwam ik tot een vreemde observatie. Ik 
ontdekte dat de mensen die ik ken of van wie ik heb gehoord 
dat zij pro-euthanasie zijn, zelf vaak een vreemde dood 
sterven. Zo verloor ik in 2007 mijn dierbare vriendin die een 
grote voorstander en voorvechter van euthanasie was, en een 
belangrijke functie vervulde in de organisatie De Einder (de 
vereniging voor levensbeëindiging). Zij ging in het najaar van 
2007 op vakantie in Brazilië waar haar dochter woonde als 
antropologe. In die vakantie ging ze samen met haar kleinkind 
zwemmen, vlak onder het zo bekende grote Christusbeeld in 
Rio de Janeiro. Samen gingen ze de zee in, haar kleinkind 
kwam in een gevaarlijke onderstroom terecht. Mijn vriendin 
redde het leven van haar kleinkind, maar verdronk zelf. Het 
bizarre was dat mijn vriendin enige zwemkampioenschappen 
op haar naam had staan. 
Ook herinner ik me van mijn echtgenoot dat hij eind jaren 
zeventig een collega had die erg met een van zijn ongeneeslijke 
patiënten te doen had; de man om wie het ging, leed 
ondragelijk, en de collega van mijn echtgenoot beëindigde 
op verzoek van zijn patiënt diens leven. Euthanasie was toen 
nog niet toegestaan in de wet. De collega had daarna veel 
gewetensnood. Enige jaren later kwam deze collega om bij 
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een dodelijk verkeersongeluk (buiten zijn schuld). Recentelijk 
maakten we mee dat Nico Tromp, huisarts in Tuitjenhoorn, 
suïcide pleegde nadat hij een honderdvoudige dosis had 
toegediend aan een terminale patiënt. 
Nu wil ik absoluut niet suggereren dat dit allemaal met straf 
of vergelding te maken heeft, dat zou wel erg calvinistisch 
en kort door de bocht zijn, wel denk ik dat de mensheid 
nog onvoldoende overziet welke factoren er meespelen in 
de actieve levensbeëindiging. Bij levensbeëindiging breek 
je het leven af in de veronderstelling dat het lijden van de 
betreffende niets zinvols meer kan opleveren. Of, scherper 
uitgedrukt: dat lijden zinloos is. Ik herinner me dat in de tijd 
dat ik werd opgeleid voor psychiatrisch verpleegkundige, 
wij het boek moesten lezen: Tenzij er een wonder gebeurt.107 Dit 
boek ging over het begeleiden van het levenseinde. Ik heb 
dit altijd een heel bijzondere titel gevonden, want de titel 
houdt een mogelijkheid open dat er nog iets kan gebeuren als 
schijnbaar zinloos lijden is ingetreden. Door het toenemen 
van het bewustzijn in deze tijd ontstaat er een steeds sterkere 
behoefte om ook de dood zelf te willen regisseren. 
We leven in een tijd dat we denken alles te moeten sturen 
omdat er fundamenteel weinig vertrouwen aanwezig is. 
Op zichzelf is dit verwonderlijk, als je bedenkt hoe ver we 
inmiddels zijn gekomen in het beschermen van het leven 
en lijden en verlichtende methodes kunnen toepassen. 
Denk hierbij aan besmettelijke ziekten, verbetering van 
werkomstandigheden en talloze veiligheidsmaatregelen die 
in de loop van de afgelopen eeuw zijn getroffen. Hieruit blijkt 
dat bij het toenemen van bewustzijn de focus sterk komt te 
liggen op de heel persoonlijke ervaring. 
Zelf heb ik een merkwaardige ervaring gehad omtrent 

107 Van Prof. Dr. C. van der Meer en Henk Mochel, Kampen, 1971.
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een actieve euthanasie. Het betreft mijn schoonmoeder. 
Mijn schoonmoeder is een paar dagen na haar honderdste 
verjaardag overleden. Zij was een zeer moderne vrouw 
voor haar generatie (Pluto in Tweelingen) die boven de 
negentig nog boeken vertaalde en midden in het leven stond. 
Op achtennegentigjarige leeftijd komt ze te vallen in haar 
appartement, breekt haar heup en belandt in het ziekenhuis. 
In het ziekenhuis vindt men het niet meer verantwoord dat ze 
teruggaat naar haar appartement en er wordt in overleg met de 
familie besloten haar in een verzorgingshuis te laten opnemen. 
Dit gebeurt zeer tegen haar zin in. Ze vindt het vreselijk in 
het verzorgingshuis. Haar hoofdklacht is dat iedereen zich zo 
‘oud gedraagt’. Wanneer ze honderd wordt, houdt ze in volle 
bewustzijn op met eten en drinken en zes dagen later overlijdt 
ze. Zij heeft de regie van haar dood in eigen hand genomen. 
In de vraag die heden ten dage bij mensen opkomt die ‘klaar 
zijn met hun leven’ klinkt in mijn visie vaak iets dwingends. 
Het lijkt erop alsof deze mensen een medeplichtige nodig 
hebben, om zichzelf te overtuigen dat het leven geen zin meer 
heeft. Er wordt als het ware een medestander gezocht voor hun 
persoonlijke besluit. In het licht van het bewustzijnsproces dat 
bij deze tijd hoort, is ook de doodskeuze een heel persoonlijk 
eigen besluit geworden en kan niet worden uitbesteed aan 
anderen die daarover moeten oordelen. Een heel ander facet 
van euthanasie is wat het met het karma van de mens doet. In 
deel drie hoop ik hierop dieper in te gaan.

Een andere kenmerkende gebeurtenis die plaatsheeft tijdens 
de gang van Pluto door Boogschutter is de opkomst van Pim 
Fortuyn vlak na de aanslagen op het World Trade Centre 
(2001). Met zijn boek De verweesde samenleving wijst hij erop dat 
we onze collectieve identiteit aan het verliezen zijn en daardoor 
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geen contact meer hebben met onze wortels. Heden ten dage, 
nu er veel vluchtelingen naar Europa komen, klinkt dit geluid 
nog veel sterker dan toen; dit vraagt om visie en zingeving 
van dit gebeuren. Wat er vooral gebeurt is dat de scheiding 
tussen vorige levens, onbewuste en het actuele bewustzijn 
steeds dunner wordt zodat de huidige mens met zijn 
bewustzijn steeds, zonder dit bewust te weten, in een sfeer 
van een vorig leven zit. Deze sfeer bepaalt mede de keuzes 
die de mens maakt. Omdat de siderische stand van Pluto op 
dit moment nog in Boogschutter loopt, is dit verlangen naar 
het verleggen van grenzen nog steeds aanwezig. N.B. Met het 
toenemen van het bewustzijn zal de siderische stand van Pluto steeds 
sterker waarneembaar worden. 
Pim Fortuyn heeft zijn Zon in Waterman staan; dit is vooral 
terug te vinden is in zijn levensfilosofie. In zijn horoscoop 
staat Jupiter in zijn eigen teken Boogschutter. Fortuyns 
uitgangspunten zijn:

1. Scheiding tussen kerk en staat op politiek en 
maatschappelijk niveau.

2. Vrijheid van meningsuiting, slechts beperkt door in de 
wet gestelde grenzen.

3. Markteconomie gebaseerd op vrijheid van 
ondernemerschap met oog voor de zwakkere in de 
samenleving.

4. Parlementaire democratie, waarin door het volk 
gekozen parlement het laatste woord heeft over 
wetgeving.

5. Scheiding van uitvoerende, wetgevende en rechterlijke 
macht.

6. Gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen.
7. Individuele verantwoordelijkheid staat centraal.
8. Individuele vrijheid en individualisme worden 
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slechts begrensd daar waar zij de collectieve waarden 
hinderen.

9. Universele verklaring van de rechten van de mens.108

Met deze negen punten komt hij tot een hernieuwde 
levensfilosofie voor Nederland. Bovendien wijst hij in 
zijn boek De verweesde samenleving op het belang van het 
doorgronden van de geschiedenis en hij wil deze veel meer 
integreren in het dagelijks leven. Door de zogenaamde 
‘verweesde samenleving’ waar vele culturen door elkaar zijn 
vermengd in Nederland, dreigen we als Nederlanders onze 
identiteit te verliezen. In tegenstelling tot Geert Wilders 
had Pim Fortuyn een visie die voortkwam uit zijn historisch 
inzicht en besef. 
Hieronder wil ik nog andere gebeurtenissen vermelden die 
kenmerkend zijn voor Pluto in Boogschutter.

 - De aanslagen op 11 september 2001 in de VS, ruim acht 
maanden na de millenniumwisseling. Een islamitische 
groepering die zich Al Qaida noemt, eist de aanslagen 
op onder meer het World Trade Center op. Er komen 
2977 personen om het leven op die dag. Osama bin 
Laden, naast Ayman al-Zawahiri een van de leiders 
van Al Qaida, wordt door de Amerikaanse overheid 
voor de aanslagen verantwoordelijk gehouden. In de 
visie van Al Qaida leeft de westerse wereld goddeloos 
en moet zij hiervoor worden gestraft. De islamitische 
cultuur wordt na vele eeuwen van relatieve rust weer 
actief. Deze aanslag is de eerste in een reeks van velen 
die over de wereld gaan plaatsvinden. Het bevestigt 
hoe de islam een collectieve pijn van eeuwen op een 
traumatische manier aan de orde stelt. De hedendaagse 
Franse schrijver Carrère schrijft in het boek Het 

108 Bron: http://www.pimfortuyn.com/.
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koninkrijk hoe wreed de christenen zijn geweest in 
de loop van de geschiedenis. Aangezien karma en de 
collectieve geschiedenis altijd terugkeren naar hun 
wortels en oorsprong, is het hedendaagse geweld dat 
de westerse wereld te verduren krijgt van de islam 
op een bepaalde manier een kwestie van oorzaak en 
gevolg. 

 - Op 1 januari 2002 krijgen de meeste landen die 
zijn verenigd in de EU een gemeenschappelijke 
munt, de euro. Op 1 januari 1999 was de euro al 
giraal ingevoerd. De invoering van de euro is een 
bewijs van optimisme bij uitstek, men gelooft - een 
typisch kenmerk voor het teken Boogschutter - in 
‘alle Menschen wirden Brüder’.109 Boogschutter kan 
echter ook heel onrealistisch zijn en een bepaalde 
hoogmoed uitstralen. Het enthousiasme drukt zich 
uit in de munteenheid € die in hoogste instantie 
het symbool moet worden van verbroedering. Het 
probleem daarbij is dat er veel onrealistisch optimisme 
om de hoek komt. De idealen van de EU kunnen 
op dit moment nog met geen mogelijkheid worden 
verwezenlijkt, omdat er nog grote groeperingen zijn 
waar eigenbelang en zelfverrijking het uitgangspunt 
zijn. Dientengevolge wordt al het oorspronkelijke 
idealistische streven vastgelegd in bureaucratische 
regels, zonder oog te hebben voor de historische 
achtergrond van de betreffende leden. Omdat het 
dierenriemteken Boogschutter archetypisch een 
vooruitziende blik heeft, kijkt hij als het ware al over 
het teken Steenbok heen naar het teken Waterman, 
waar het principe ‘Alle menschen wirden brüder’ 

109 Hymne van de Europese Unie.
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pas echt kan worden begrepen. Eerst moeten de 
jaren van Pluto in Steenbok nog worden doorlopen. 
De diepere oorzaak van het probleem ligt in de 
verwarring die is ontstaan over het feit dat sociale 
steun niet hetzelfde is als geld verstrekken. Door 
namelijk ergens klakkeloos geld in te pompen en 
daarvoor zware beperkende maatregelen te vragen, 
ga je aan de echte problematiek voorbij. De echte 
problematiek ligt namelijk op geopolitiek gebied.110 

 - In 2004 overlijden op 20 maart koningin Juliana en 
op 1 december prins Bernhard. Beiden overlijden op 
het tijdstip dat de Zon in een Jupiter dierenriemteken 
staat, respectievelijk Vissen en Boogschutter. De 
planeet Jupiter staat voor idealen, optimisme en 
soms onrealistisch gedrag. Nu Pluto in Boogschutter 
staat, worden deze idealen getoetst. Voor beiden 
is deze energie van toetsing te heftig. Het huwelijk 
van Bernhard en Juliana was verre van harmonisch, 
hoewel dit door de buitenwereld tot dat moment niet 
zo heel duidelijk werd ervaren. Vlak voor Bernhards 
dood, doet hij nog allerlei onthullende uitspraken in de 
Volkskrant, onder meer dat hij twee buitenechtelijke 
kinderen heeft. Deze bekentenis staat sterk onder 
invloed van Pluto in Boogschutter. Bernhard wil 
hiermee aangeven dat zijn expansiedrang over de 
grenzen van al het toelaatbare ging, zowel letterlijk 
als figuurlijk. Pluto in zijn geboortehoroscoop staat 

110 Met geopolitiek bedoel ik de oude opgeheven grenzen van landen die 
in het verleden vooral werden bepaald door het resultaat van oorlogen. 
Deze hebben een diepe impact op het collectief geheugen van een land of 
streek en spelen een bepalende onbewuste rol in onder meer economie 
en de huidige politieke beslissingen. 
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in het polaire teken van Boogschutter, Tweelingen. 
De dualiteit waarmee hij wordt geboren en die hem 
een klassieke opportunist maakt, wordt nu in het 
licht van idealen naar buiten gebracht.

 - De drie dochters van koning Willem Alexander en 
prinses Máxima worden alle drie geboren in de tijd 
dat Pluto in Boogschutter loopt. Dit houdt in dat 
zij in hun leven vooral in aanraking zullen komen 
met een onrealistisch wereldbeeld dat ze zelf gaan 
ontmaskeren. Hun opvoeding zal, hoe zorgvuldig 
begeleid ook, in het teken staan van idealen die in 
de praktijk niet haalbaar zullen zijn. Hierover valt 
nu nog niet zoveel te zeggen omdat zij de volwassen 
leeftijd nog niet hebben bereikt en ze in de luwte van 
de publiciteit worden opgevoed. Dit geldt overigens 
niet alleen voor de drie prinsesjes, maar voor de 
hele generatie die Pluto in Boogschutter heeft staan. 
Zo zullen kansloze jongeren van deze generatie 
relatief gemakkelijk kunnen worden geronseld door 
IS omdat radicaliseren meer bij hun generatie past. 

 - In principe kun je deze generatie niet vergelijken met 
de generatie die leefde tussen 1749 en 1762, dit om 
de eenvoudige reden dat in die tijd de werking van 
Pluto nog niet in het bewustzijn was geïntegreerd en 
vager en onbewuster uitwerkte. 



155

26 januari 2008 - Pluto in Steenbok
Passief

Voor de ontdekking van Pluto

Ik formuleer mijn streven maar verlaat daardoor soms mijn innerlijk gevoel

Na de ontdekking van Pluto

Ik realiseer mezelf om mijn gevoel voor eeuwig te verankeren 

De overgang van Pluto in Boogschutter naar Steenbok is 
groot. Dit hebben we wereldwijd kunnen ervaren; vrijwel 
gelijk met de overgang van Pluto naar Steenbok brak er 
wereldwijd een financiële crisis uit, die tot op de dag van 
vandaag, eind 2016, nog steeds niet voorbij is. Waar in de 
jaren van Pluto in Boogschutter grootse idealen werden 
ontwikkeld en de expansiekracht niet te stuiten leek, moet 
nu beperking worden aangebracht. Deze beperking drukt 
zich uit in een behoefte aan regels en zekerheden, maar ook 
in het zichzelf beperken. Er ontstaat, als het ware vanuit het 
niets, een behoefte aan een strenge leider, die weet waarover 
hij het heeft. Het lijkt alsof de mensheid de leider in zichzelf 
is kwijtgeraakt en opnieuw op zoek gaat naar waarden en 
normen. De minister-president die we op dat moment 
hebben, Jan Peter Balkenende, slaat ons er regelmatig mee 
om de oren en spoort aan om meer een VOC-mentaliteit te 
krijgen, zich niet bewust dat deze uitspraak uit oude tijden 
komt, waar er nog geen bewustzijnsproces had plaatsgehad 
op de manier waarop dit nu moet gebeuren. Het blijkt 
dan ook niet te werken, want op het moment dat hij zijn 
uitspraak doet (2006), komt er vanuit de samenleving, eerst 
heel voorzichtig, commentaar op gang dat verwijst naar 
onze kolonialistische slavenmentaliteit. Het is bijzonder 
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hoe de overgang van Pluto van Boogschutter naar Steenbok 
zich manifesteert in de politiek. Balkenende refereert nog 
aan expansie en wanneer Pluto in Steenbok loopt, wordt hij 
openlijk aangevallen op de mentaliteit die daar omheen zit. 
Wanneer je anders durft te kijken naar het leven, dan kun je 
veel van dit soort fenomenen waarnemen in de maatschappij.
De kredietcrisis op wereldhandelsmarkten veroorzaakt 
grote paniek en het ene schandaal na het andere dat te 
maken heeft met zelfverrijking komt boven water. Banken 
vallen om en CEO’s worden betrapt op gigantische 
zelfverrijking door middel van het zichzelf toekennen van 
hoge bonussen. Joris Luyendijk schrijft in 2015, wanneer 
Pluto in de middelste graad van Steenbok loopt, Dit kan niet 
waar zijn, een schokkend verslag van hoe banken met het 
geld van de burger omgaan. Ondertussen wordt duidelijk 
dat het de mensheid wereldwijd ontbreekt aan leiders met 
een levensvisie. Bureaucratie wordt hinderlijk zichtbaar en 
beperkt de creativiteit van mensen op de werkvloer. Maar 
ook blijkt dat een leven zonder bureaucratie niet meer 
haalbaar is, omdat we het zelfstandig creatief denken zijn 
verleerd. Ook komt de ziekte dementie helder in beeld en 
wordt medio 2015 doodsoorzaak nummer één genoemd.111 
N.B.: Dit zijn wat onrealistische cijfers aangezien ieder hoogbejaard 
mens een keer komt te overlijden en dat strikt gezien de dementie 
daarvoor niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Ook hier zie je 
dat er vooral wordt ingespeeld op angsten (Steenbok).
Het teken Steenbok is het teken waarover de Saturnus heerst. 
Saturnus is de planeet die te maken heeft met alles wat in 
eerste instantie beperkend werkt in de vooruitgang. Ik noem 
het zelf de planeet van het karma. Maar het teken Steenbok 

111 Medisch contact 9 juli 2015 https://www.medischcontact.nl/nieuws/
laatste-nieuws/artikel/cbs-dementie-grootste-doodsoorzaak.htm.
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is ook het dierenriemteken dat met de ouderdom te maken 
heeft. Met andere woorden: nu Pluto in Steenbok loopt, 
hebben we behoefte aan oudere mensen met een echte visie. 
Dat nu dementie volksziekte nummer één is geworden, heeft 
te maken met het feit dat de oude mens van nu veelal in zijn 
geboortehoroscoop Pluto in Kreeft heeft staan, het polaire 
teken van Steenbok. De mensen die nu oud zijn, ik bedoel 
hiermee geboren vóór 1939, en die Pluto in Kreeft hebben 
staan, hebben grote moeite met het uiten van hun gevoelens. 
Bij hen ontbreekt veelal het zintuig om oude pijnpunten 
bewust te maken en uit te spreken en te verwerken. Heden 
ten dage zien we generaties die dit uit den treuren doen, 
waardoor op z’n minst de ziekte dementie zal muteren naar 
een andere vorm en in het mooiste geval zal verdwijnen net 
zoals dat is gebeurd met TBC. 
N.B. TBC, is nog niet geheel verdwenen maar is een beheersbare 
ziekte geworden. In mijn boek: Dementie de ziekte van het verleden; 
de onderbelichte kant van de zorg, ga ik dieper op dit onderwerp in. 
Na ruim veertien jaar constant mantelzorger voor een 
dementerend iemand te zijn geweest, ben ik ervan overtuigd 
geraakt dat dementie een ziekte is van het onverwerkte 
verleden. Ik kom in het hoofdstuk Dementie, de onderbelichte 
kant van de zorg hierop nog terug.
Omdat het dierenriemteken Steenbok ook het teken van 
schaarste is, wordt in de tijd dat Pluto door dit teken loopt 
duidelijk dat zelfs werk schaars kan worden. Wat bedoel ik 
hiermee? 
In de jaren na de ontdekking van Pluto in 1930 zijn er vele 
ontdekkingen gedaan die ons leven vergemakkelijken, zowel 
in het huishouden als in de industrie; op alle gebieden is 
er een bepaalde efficiëntie ontstaan die maakt dat fysieke 
kracht minder hoeft te worden toegepast. Inmiddels is bijna 
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iedereen in het bezit van allerlei handige huishoudelijke 
apparaten die voorzien in het gemak. De markt is wat 
je noemt verzadigd van allerlei vergemakkelijkende 
apparatuur. Op dit moment worden er vrachtschepen 
geproduceerd die over een tijdje computergestuurd vanuit 
Rotterdam naar de andere kant van de wereld hun vracht 
kunnen vervoeren, zonder één enkel bemanningslid.112 
Waar vroeger op z’n minst honderd man voor nodig was, 
wordt nu alles door robots gestuurd. Zelfs in de zorg doet 
de robot zijn intrede. In de tijd dat nu Pluto in Steenbok 
loopt, wordt de armoede aan banen pijnlijk duidelijk; maar 
zoals het zo vaak gaat met Pluto in een teken, denken 
wij dat de armoede aan banen alleen maar komt door de 
financiële crisis. Met name het UWV heeft nog te weinig 
kijk op het uitsterven van werk, wat tot gevolg heeft dat 
met name de oudere werknemer vaak wordt weggezet als 
waardeloos materiaal. De grens ligt op dit moment al bij 
de tweede helft van veertig jaar om nog gemakkelijk te 
kunnen overstappen naar een andere baan. Dit gegeven 
is ook een typisch verschijnsel van Pluto in Steenbok, 
die onbewust de vraag stelt: wat is de oudere mens in de 
samenleving waard?! En aangezien de siderische Pluto 
ook nog werkzaam is, denken we vaak nog dat we terug 
kunnen naar de tijd dat de denkbeeldige bomen tot in de 
hemel groeiden.
Het woord vergrijzing is ook algemeen bekend geworden 
sinds Pluto in Steenbok loopt. Kortom, het oud zijn en oud 
voelen staan op dit moment centraal, om de ware betekenis 
hiervan te kunnen leren kennen. 
Sinds Pluto in Steenbok loopt, zijn we ons ook bewust 
geworden, dat alle grondstoffen waarmee we decennia 

112 Zie documentaire VPRO Tegenlicht, De robot als mens.
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verspillend zijn omgegaan, opraken. Eenieder wordt 
uitgenodigd na te denken over minder en niet over meer.
Een ander punt is dat sinds enige tijd de venijnige 
echtscheidingen vaak vechtscheidingen zijn geworden. Zoals 
ik al schreef, waar in de tijd van Pluto in Weegschaal partners 
‘als goede vrienden’ uit elkaar gingen, vechten ze elkaar nu 
de tent uit. Veelal is de oorzaak van het gevecht geld, een 
gevecht dat over de rug van de kinderen wordt uitgevochten. 
Lange tijd werd een gescheiden partner ondersteund met 
een bijstandsuitkering, nu wordt er vanuit de overheid 
geëist dat de alleenstaande ouder aan het werk gaat en in 
eigen onderhoud gaat voorzien; indien dat niet lukt, moet de 
gewezen partner in het onderhoud van zijn ex voorzien. Dit 
veroorzaakt grote spanningen die op de scheidende partner 
worden geprojecteerd, met alle vervelende gevolgen van 
dien. 

21 januari 2024 - 
Pluto in Waterman tot 9 maart 2043

Actief
Voor de ontdekking van Pluto

Ik ontdek en wil dit tot mijn eigen ervaring maken

Na de ontdekking van Pluto

Ik ben een sociaal wezen dat het ego in dienst stelt van het sociale doel

De astrologie heeft zich in het verleden vooral op de kaart 
gezet door het voorspellen van de toekomst. In de Oudheid 
had de hofastroloog een belangrijke functie aan het hof 
van de koningen. Sinds de ontdekking van Pluto, de derde 
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zichtbaar geworden (dwerg)buitenplaneet, heeft er zich een 
grote verandering in het bewustzijn van de mens voltrokken. 
Dit proces zal zeker zo’n zevenhonderdvijftig jaar duren. 
Het heeft te maken met drie omloopperiodes vanaf het 
moment dat Pluto fysiek werd ontdekt. De eerste cyclus zal 
zich voltrekken in het denken, de tweede in het voelen en de 
derde in de wil. Vanaf 1930 is de mens in staat vrij te worden 
van conditioneringen uit het verleden. Met andere woorden: 
de toekomst is niet meer te voorspellen omdat de mens 
zoveel bewust sturend vermogen in zich aan het ontwikkelen 
is, dat voorspellen gewoon niet meer werkt. Het is daarom 
moeilijk om over de periode van 2024 tot 2043 te schrijven. 
Toch wil ik een poging wagen, dit omdat mijn werktheorie 
is dat het verleden de getransformeerde toekomst is. Hoe 
beter het verleden wordt gekend, hoe sneller het bewustzijn 
kan groeien. Ik wil hiermee niet suggereren dat ik de hele 
geschiedenis doorgrond, maar wil uitnodigen om niet alleen 
vooruit te kijken, maar te leren van oude ervaringen. Een 
soort ‘Met de ervaring van gisteren’.

Een belangrijk punt in de periode dat Pluto in Waterman 
gaat lopen zal zijn de sociale omgang met elkaar en het 
eerlijker verdelen van geld en bezit. In aanvang zal dit proces 
met schade en schande gaan. Waar we nu in deze tijd (2017) 
aan het ontdekken zijn dat bepaalde groeperingen zich op 
schandelijke wijze verrijken ten koste van minderbedeelden, 
daar zullen dan de minderbedeelden zich laten horen en de 
aandacht opeisen voor hun situatie; dit gebeurt nu al met de 
vluchtelingen, maar zal pandemisch worden als we er geen 
goed antwoord op geven. Dat dit niet altijd vreedzaam zal 
gaan, moge duidelijk zijn. In dat opzicht kan er voor een 
deel worden teruggegrepen naar de vorige keer dat Pluto in 
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Waterman liep; dit was de tijd van de Franse Revolutie en de 
Patriotten voor Nederland. Toch zullen er ook heel positieve 
dingen gaan gebeuren. Eén daarvan wil ik extra belichten.
Van mijn zwager Lex Bos - een van de vier oprichters113 van 
de Triodos Bank - hoorde ik in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw een keer een bevlogen verhaal over een experiment 
waarin hij zich met andere economen had verdiept. Het 
betrof een basisinkomen voor iedereen. Dit inkomen zou 
een recht moeten zijn voor ieder mens, zonder dat arbeid 
zou worden gekoppeld aan dit inkomen. Hij vertelde dat 
er gebieden op de wereld zijn waar kleine experimenten 
werden gedaan met deze methode en dat dit verrassende 
resultaten gaf.
In die tijd was ik niet zo met dit onderwerp bezig, maar het 
klonk mij als muziek in de oren. 
Heden ten dage is het idee van ‘Gratis geld voor iedereen’ 
weer heel actueel. Rutger Bregman schreef hier een 
heel gedegen boek over. Ook de tv-omroep VPRO 
heeft recentelijk in Tegenlicht hieraan aandacht besteed. 
Op Alaska en in Friesland en meerdere plaatsen op de 
wereld, lopen enige voorzichtige experimenten en het 
lijkt erop dat het verwachte succes inderdaad werkt, 
ondanks alle bezwaren. Een van de voordelen is dat een 
stuk zinloze controle en bureaucratie van logge instanties 
kan verdwijnen. Een ander iets is dat echte idealen die de 
mens zich stelt, denk daarbij aan vrijwilligerswerk, meer 
kunnen worden onderzocht. De creativiteit krijgt op deze 
manier een belangrijke, grotere plaats in de samenleving. 
Omdat we worden geconfronteerd met een schaarste aan 
werk, opent dat nieuwe mogelijkheden. Om een concreet 
persoonlijk voorbeeld te geven: ik woon in een huis dat is 

113 Adriaan Deking Dura, Dieter Brüll, Rudolf Mees en dus Lex Bos.
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gebouwd in 1975. Het huis was toen het door ons werd 
gekocht in de jaren tachtig onderhoudsarm. Dit hield in 
dat één keer in de zoveel jaar het houtwerk van de kozijnen 
moest worden gebeitst. De kozijnen waren van hardhout. 
Na dertig jaar blijkt echter dat zelfs hardhout, mede door de 
zure regen, aan slijtage onderhevig is. Recentelijk hebben 
we alle kozijnen vervangen door kunststof kozijnen. De 
schilder hoeft nu nooit meer de kozijnen te schilderen. 
Onze schilder sprak het met een wat ironisch lachje uit, 
toen hij het zag: “Je hebt me dus brodeloos gemaakt!”
Ons dorp haalde van de week het nieuws omdat een derde 
van ons winkelcentrum leegstaat. De leveranciers en de 
gemeente kunnen het proces niet stoppen en wijten de 
oorzaak aan het online kopen door de consument. 
Dit zijn maar twee voorbeelden in mijn eigen omgeving, 
maar zo zijn er vele gebieden te bedenken waar werk 
wegvalt, terwijl de zorg voor de (zieke) oudere mens steeds 
kariger wordt. Mantelzorgers blijken, uit een onderzoek 
dat de VVAA heeft gedaan, structureel overbelast te zijn 
en werk en zorg voor hun dierbaren blijken veelal niet te 
combineren te zijn. Een arbeidsloos inkomen zou hiervoor 
een oplossing kunnen zijn. 

In de tijd dat Pluto in Steenbok loopt, is de aandacht nog 
meer komen te liggen op duurzaamheid. Ik realiseer me 
soms met een gevoel van schaamte hoe in de periode van 
Pluto in Boogschutter ik verkwistend ben geweest, op allerlei 
gebieden. Variërend van het aanschaffen van boeken tot het 
kopen van allerlei niet-rendabele hebbedingetjes die na een 
paar keer gebruik geen doel meer dienen. Deze periode is 
definitief ten einde en komt ook nooit meer terug. We zullen 
gaan meemaken dat auto’s in een soort leasesysteem met 
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een aantal mensen worden gedeeld en dat niet iedereen een 
bladblazer voor zichzelf aanschaft, maar deze samen met meer 
mensen wordt gedeeld. Ook zal het logge systeem van banken 
anders worden. Onderling zullen mensen elkaar geld gaan 
lenen, tegen heel andere rentetarieven die meer overeenkomen 
met de waarde ervan. Organisaties die nog oppermachtig zijn, 
zullen wanneer hun doelstelling niet sociaal genoeg is, gaan 
verdwijnen. Niet goedschiks, dan kwaadschiks. 

De vorige keer dat Pluto in Waterman liep, leefde de filosoof 
en schrijver Johann Wolfgang von Goethe [1749-1832]; hij is 
een klassiek voorbeeld voor deze energie. Zijn werk, dat in de 
tijd van Pluto in Waterman bekend werd, is van onschatbare 
waarde gebleken op het terrein van wetenschap, literatuur 
en staatszaken. Een van de belangrijke ontdekkingen deed 
Goethe in 1787 over de Oerplant. De Oerplant wordt door 
Goethe vooral bestudeerd in de etherische wetmatigheid 
van groei. Met andere woorden, waarom wordt een eik een 
eik en geen berk? Waar ligt het oerfenomeen van de levende 
substantie om ons heen? De hedendaagse genenmanipulatie 
is hiervan een aftakking, maar richt zich daarbij vooral op 
het winstgevende element, terwijl Goethe het fenomeen op 
zichzelf observeerde en daaruit filosofische gezichtspunten 
ontwikkelde. 
Ook Johann Gottfried von Herder en anderen hebben 
bijgedragen aan nieuwe visies op de samenleving toen Pluto in 
Waterman liep. De Franse Revolutie die genadeloos afrekende 
met de elite, was een uitdrukking van Pluto in Waterman en 
creëerde een geheel nieuwe samenleving; grenzen vervaagden 
of werden opnieuw getrokken, nu meer naar sociale klasse dan 
naar macht. Het verschil met de periode die nog moet gaan 
komen is dat dit proces toen, in de achttiende eeuw, zich nog 
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relatief onbewust voltrok. Het is goed om als voorbereiding 
op deze tijd je te verdiepen in de geschiedenis van die tijd. 
Door deze tijd goed filosofisch te doorgronden, kun je een 
voorsprong hebben op wat komen gaat. De samenleving 
hoeft dan niet meer dezelfde groeifouten te maken die toen 
zijn gemaakt. Moordpartijen om gelijke rechten kunnen dan 
achterwege blijven, juist omdat het bewustzijn er nu vat op 
kan hebben. 

Wijsheid achteraf
Voor de verstikkingsdood ontwaak ik uit mijn dromen,

Die droom met zelfbeklag, onzekerheid en vrezen,

Heeft mij wel overtuigd, het moet een boodschap wezen!

Uit: Vertrouwde stemmen, G.J. ter Mull, 1917-1995 

De Boodschap
Een moeilijke kant van de ontwikkeling van het bewustzijn dat 
Pluto in gang heeft gezet sinds 1930 is dat we te gemakkelijk 
de inzichten die zijn verkregen, vanuit beeldvorming 
uit het verleden, plakken op het heden. Het kost veel 
inlevingsvermogen om zicht te krijgen op hoe bijvoorbeeld 
Hitler en Stalin de ruimte hebben kunnen krijgen om hun 
gruwelijke daden te kunnen verwezenlijken; om hiervoor 
een podium te krijgen, is bovenal een gevoelig milieu in 
de collectieve volksziel nodig. Dit vreselijke feit te moeten 
beseffen, maakt dat er niet één enkele dader is, maar ook een 
onwetend collectieve massa die volgers zijn. Te veel hebben 
we de neiging om de leiders van toen te beoordelen met de 
kennis van nu. 
In mijn jeugd had ik omstreeks Bevrijdingsdag een indringende 
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discussie met mijn oudste zus, die ik tot op de dag van vandaag 
nooit ben vergeten. Zij sprak uit: “Als ik in de jaren dertig 
had geleefd, zou ik dan wel het nationaalsocialisme hebben 
herkend in zijn gruwelijkheid? Zou ik misschien een meeloper 
of een NSB-er zijn geweest? Ik zal het nooit weten, maar weten 
al die mensen die nu vol overtuiging de bevrijding vieren, dat 
wel helemaal zeker als ze het zelf niet aan den lijve hebben 
meegemaakt?! Vragen zij zich dat wel eens af?” We zullen het 
nooit weten, zeker niet met de kennis van nu. Synchroon aan 
dit schrijven, binnen twee dagen - zo werkt het meestal - 
duikt er een filmpje op in Engeland waar de huidige koningin 
Elisabeth, als kind van zes jaar, de Hitlergroet brengt, dit tot 
grote consternatie van de Engelse bevolking.114 Ik ben me 
ervan bewust dat deze twijfel van mij, die ik hier neerschrijf, 
ook bij menigeen irritaties kan oproepen; immers, we gaan 
ervan uit dat we op voorhand het goede willen. Dit komt 
omdat we geneigd zijn alles om ons heen in eenvoudige 
denkpatronen van goed en kwaad in te delen, om ze 
vervolgens te kunnen categoriseren en ze op te bergen in 
de welbekende laatjes van goed en kwaad. Laatjes worden, 
zo leert de praktijk, vaak rommellaatjes of zolderruimtes 
waar niet door te komen is van de rotzooi. Er wordt bij 
het categoriseren niet primair vanuit de ontwikkeling van 
het bewustzijn gedacht, maar vanuit de losse onderdelen 
zelf. Dit alles pleit overigens de hoofddaders niet vrij, zij 
zullen dit alles in hun karma moeten verantwoorden, maar 
dat is een heel persoonlijke zaak en niet een collectieve 
aangelegenheid. Wanneer wij persoonlijk niet het vermogen 
ontwikkelen met een zekere objectiviteit naar de geschiedenis 
te kijken, dan bestaat het gevaar dat we alleen maar polair 

114 Bron: The Sun, 18 juli 2015, op http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/
opmerkelijk/jonge-koningin-elizabeth-bracht-hitlergroet.
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gaan denken, in goed en kwaad. Uit dit fenomeen komen 
mijns inziens ook de zogenaamde ‘korte lontjes’ voort die 
uitgaan van het heel eigen gelijk. Het gemakkelijke van deze 
indeling in goed en kwaad is dat je dingen gaat ‘parkeren’ 
in het onbewuste. De opdracht van deze tijd is - om bij het 
voorbeeld te blijven - om ons af te vragen hoe Stalin en Hitler 
tot deze daden hebben kunnen komen. In welke collectieve 
sfeer leefden zij? Wie heeft ze gefaciliteerd? En: hoe komt 
het dat zoveel mensen achter een immorele leider kunnen 
aanlopen en hun visie omarmen? Lastige vragen allemaal. 
Dit kan mijns inziens alleen maar gebeuren als je de wereld 
opdeelt in goed en kwaad. De opdracht van de generatie die 
geboren is na 1930 en het nieuwe bewustzijn heeft gekregen, 
is om de oorsprong van het kwaad op te sporen. Je zult dan 
diep in de geschiedenis van groeperingen moeten duiken. 
In dit hoofdstuk over de generaties heb ik dit samen met u 
willen doen. Ik besef dat het een aanzet en geen volwaardig 
historisch verslag is geworden, toch zal ik verder in dit boek 
vaak teruggrijpen op dit hoofdstuk over de generaties, om de 
stemmingen van de generaties beter te kunnen doorgronden. 
En daar is Pluto een belangrijke factor in.

Pluto astronomisch bekeken
Op dinsdag 14 juli 2015 naderde de ruimtesonde New 
Horizons na een reis van 9,5 jaar en 4,5 miljard kilometer te 
hebben afgelegd, de rand van het zonnestelsel en kon het de 
(dwerg)planeet Pluto fotograferen. Dit gebeurt omstreeks 
15.00 uur Nederlandse tijd. Op dat moment maakt Pluto 
een oppositie met de Maan, Mercurius, Mars en de Zon. 
Dit gebeurt astrologisch gezien wanneer de Zon in het 
teken Kreeft staat en Pluto in Steenbok.115 Een belangrijke 

115 Volgens de siderische efemeriden staan zij in Tweelingen resp. 
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ontdekking die wordt gedaan is dat in tegenstelling tot wat 
men dacht, Pluto een ijsdwerg is en géén gasreus zoals Uranus 
en Neptunus. Dit is een mooi beeld voor astrologen. IJs valt 
onder het archetype Saturnus en Steenbok. Nu Saturnus op 
het moment van deze ontdekking in de laatste graden van het 
teken Schorpioen staat, het eigen teken van Pluto, en Pluto 
in het teken van Saturnus, Steenbok,116 blijkt maar weer dat 
naast exacte wetenschappelijke kennis, dit zich ook uitdrukt 
in symboliek van het tijdstip. Saturnus is ook de planeet die 
archetypisch te maken heeft met het verleden en met de 
generaties. Het is ook symbolisch dat we in 2006 hebben 
besloten dat Pluto de status moet krijgen van dwergplaneet. 
Met andere woorden: er is een tegenkracht aanwezig die de 
belangrijkheid van het verleden wil bagatelliseren. Gas is 
vluchtig en minder grijpbaar, de substantie die dus aanwezig 
is op Uranus en Neptunus. De ijsvorming is consoliderend. 
Een ander motief om Pluto tot dwergplaneet te degraderen 
heeft te maken met het feit dat men vermoedt dat er nog vier 
kleine objecten aanwezig zijn voorbij de baan van Neptunus. 
Aan boord van de ruimtesonde New Horizons is een deel 
van de as van Clyde Tombaugh, de ontdekker van Pluto in 
1930, aanwezig. Ik vind dit wel een mooi beeld voor de 
transformerende krachten die werkzaam zijn in de energie 
van Pluto!117 

Ik besef dat ik met mijn beschrijving van de generaties niet alle 
verfijnde uitgewerkte tendensen heb beschreven. Er ontstaan 
namelijk in de tijd dat Pluto door een dierenriemteken loopt 
nog momenten waar Pluto een indringend contact/aspect 

Boogschutter. 
116 In de astrologie noem je dat een receptie.
117 Dagblad Trouw: ‘Missie Pluto’, 15 juli 2015.
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maakt met andere belangrijke planeten. Het is ondoenlijk 
dit allemaal uit te werken voor de leek. Mijn opzet voor het 
schrijven van de drie delen van Het collectief geheugen is primair 
om een andere manier van waarnemen te stimuleren. Daarbij 
neem ik alle onvolkomenheden die altijd door de overdracht 
ontstaan mee, omdat zelfs deze waarde hebben. Door het 
doorgronden van alle kennis over belangrijke gebeurtenissen 
kunnen we de herhaling, transformatie en de fractaal eerder 
opsporen en adequater handelen. Ik ben geen historicus, dus 
er zullen zeker hiaten te vinden zijn die historisch gezien 
voor velerlei uitleg vatbaar zijn, maar uiteindelijk gaat het 
erom dat we het verleden vanuit uiteenlopende visies gaan 
bekijken, zodat de vakjes goed en kwaad gaan vervagen. 
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Democratie

Vrijheid aanvaarden wil zeggen verantwoordelijkheid 
dragen. Overal waar dit erkend wordt als recht en plicht 

voor iedereen, noemen wij het democratie.
Uit de Speech in de VS van Koningin Juliana, 3 april 1952 

De oudste democratie is ontstaan in de Oudheid in 
Griekenland, hoewel die niet leek op wat wij ons tegen-
woordig bij democratie voorstellen. Zo mochten vrouwen, 
slaven en vreemdelingen in Athene niet meebeslissen wan-
neer er werd gestemd. 
De vier elementaire grondregels van een democratie zijn: 

 - recht van initiatief;
 - recht op spreken; 
 - stemrecht; 
 - gelijkheid.118 

Vanaf de Oudheid tot de tijd van de Franse Revolutie werd 
min of meer door de westerse culturen met dit principe 
gewerkt; het was echter een moeizaam proces. Pas sinds de 
Franse Revolutie kreeg de democratie meer een staatkundig 
gezicht. Maar écht consequent bewustzijn voor democratie 
verliep moeizaam; dit had tot gevolg dat de vier grondregels 
willekeurig werden ingezet en nageleefd. Vlak voordat de 
Franse Revolutie uitbreekt, waar het verarmde volk de in 
luxe levende koning afzet en onthooft, komt het besef van 
het individu dat er grote ongelijkheid heerst in de wereld. 
Jean-Jacques Rousseau heeft met zijn ideeën geprobeerd het 

118 Bron: Wikipedia: democratie.
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persoonlijk individualisme onder de aandacht te brengen 
waardoor het verschil voor het eerst ging opvallen. Zijn 
filosofie was vooral gericht op authenticiteit. Door de 
eigenheid te ontdekken, wordt automatisch het onderscheid 
geboren, dat vervolgens weer leidt naar de ontdekking van 
gelijkgezinden en verbondenheid. De regels die je voor 
de verbondenheid opstelt, zijn het uitgangspunt voor de 
democratie. 
In de tijd van de Franse Revolutie wordt Uranus ontdekt. 
Deze ontdekking is tot stand gekomen doordat de mens 
technisch gezien grote vooruitgang boekte; de telescopen 
konden nu de hemel afspeuren. Er wordt als het ware 
bewuster gekeken naar wat om de mens heen gebeurt. Als 
de planeet wordt ontdekt, krijgt hij de naam van de Griekse 
oergod Ouranos, de personificatie van de hemel. Ouranos is 
in de mythe de zoon en echtgenoot van Gaia, de aarde. Zij 
vormen het oudste godenpaar en zijn verantwoordelijk voor 
de creatie van vele mythologische figuren, onder wie de 
cyclopen, de Titanen, de Hecatoncheiren en de Oceaniden. 
Uit angst voor zijn kroost verbande Ouranos de Cyclopen, 
de Titanen en de Hecatoncheiren naar Tartarus. Uiteindelijk 
wordt hijzelf door zijn zoon, de Titaan Kronos, gecastreerd 
met de hulp van zijn eigen vrouw Gaia. Zijn genitaliën vallen 
in de zee en hieruit wordt Aphrodite (Venus) geboren. Vanaf 
de castratie van Ouranos (Uranus) heerst Kronos met zijn 
zuster en vrouw Rheia over de wereld.119 Dit mythische 
verhaal werd door de ontdekkers van de planeet aan hun 
ontdekking gekoppeld: Ouranos is Uranus en Kronos 
Saturnus. 
Wanneer je deze geschiedenis koppelt aan de planeet, dan 
wordt daaruit duidelijk dat Uranus de planeet de oervader is 

119 Bron: Wikipedia: Ouranos.
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waar de collectieve bewustwording uit voortkomt. Immers, 
de castratie van de vader door de zoon is psychologisch 
gezien te herleiden naar het hedendaagse familieleven en 
groeperingen waar - als het evolutionair goed verloopt - 
de nakomeling de toegevoegde waarde is van de familie/
groep. Door de onwetendheid over hun afkomst kunnen ze 
echter averij oplopen in de opwaartse lijn van hun bedoelde 
evolutionaire ontwikkeling. Letterlijk kun je aan de angst 
van Ouranos beleven dat de opvolger in de familie vanuit 
een oerprincipe altijd min of meer bang is voor de bron 
waaruit hij is voortgekomen. Deze angst komt voort uit de 
onwetendheid ten aanzien van de voorgeschiedenis. 
Omdat het onrustig is in Europa op het moment dat Uranus 
wordt ontdekt, wordt de ontdekking van deze planeet 
archetypisch primair ook gekoppeld aan vernieuwing en 
onrust; of is het zo dat juist door het activeren van het 
Ouranos-bewustzijn dit oeroude archetype pas echt in het 
bewustzijn van de mens komt? Dit gegeven blijft een boeiende 
vraag. In elk geval, men zag als het ware een synchroniciteit 
tussen de ontdekking van de planeet en de Franse Revolutie. 
Na verdere observatie, ontdekte men onder meer dat Uranus 
een omlooptijd van bijna 84 jaar heeft. Astronomisch gezien 
is Uranus een bijzondere planeet met vele manen en met zeer 
krachtige winden in de bovenste lagen van de atmosfeer, 
waardoor hij de rotatie om zijn as met uren kan versnellen. 
De gemiddelde tijd is 17 uur en 14 minuten, maar met deze 
sterke winden kan hij er ook maar 14 uur over doen. Dit 
objectieve gegeven geeft weer hoe de grilligheid van deze 
planeet bij het archetype hoort. 
De Franse Revolutie is de tijd geweest waarin instituties 
uit elkaar vielen en men zich bevrijdde van eeuwenlange 
collectieve banden die benauwden; zo werd een koning 
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afgezet omdat hij egoïstisch was geweest ten tijde van zijn 
regering. Hoewel Uranus de planeet is van het abrupte, heeft 
hij toch het ritme van de tijd nodig om als bewustzijnsenergie 
te worden geïntegreerd. Het ritme van de tijd laat zich 
herkennen door het drievoud van een hele omlooptijd. Zoals 
ik al schreef is in vele heilige geschriften het drievoud terug 
te vinden. In de Bijbel spreekt men van de vader, de zoon 
en de heilige geest. Deze zijn in psychologische zin terug 
te voeren op het denken dat zich uitdrukt in de vader; het 
gevoel zich uitdrukkend in de zoon; en de vrije wil van de 
individuele mens zich uitdrukkend in de heilige geest. Dit 
proces verloopt bij Uranus in driemaal vierentachtig jaar 
(zijn omlooptijd) na zijn ontdekking. Zo stonden de eerste 
vierentachtig jaar in het teken van het overdenken hoe een 
democratie in elkaar moet zitten; deze periode duurde van 
1781 tot 1865. Daarna volgde de periode dat de democratie 
in het gevoel moest worden geïntegreerd; deze periode 
duurde tot 1949. De periode die toen volgde en in 2033 ten 
einde loopt, heeft te maken met de wil tot democratisering. 
Vanaf die tijd is het mogelijk een meer geïntegreerd 
bewustzijn te ontwikkelen over hoe een democratie moet 
functioneren. Het is niet toevallig dat op dat moment in 
2032 - want daar ligt op 24 april het exacte moment -120 
Pluto, de planeet van de generaties, exact in het midden van 
Waterman loopt. Waterman is het eigen teken van Uranus. 
Ook is er een verband te ontdekken in de omlooptijd van 
Pluto die ongeveer 248 jaar is tegenover drie omlooptijden 
van Uranus die 252 jaar beslaan. Dit duidt erop dat deze 
planeten qua bewustzijnsniveau nauw met elkaar verbonden 

120 Dat dit niet in hetzelfde jaar ligt, heeft te maken met de geleidelijke 
overgangen van de buitenplaneten die ongeveer een half jaar per jaar 
achteruitlopen. 
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zijn. Dit is anders met de andere buitenplaneet Neptunus die 
in fases werd ontdekt, maar officieel op 23 september 1846. 
In deel drie van deze serie kom ik terug op de ontdekking 
van Neptunus en zijn werking op de samenleving. Vanuit de 
voornamelijk Europese geschiedenis wil ik nu de drie fases 
van het bewust worden van de democratie bespreken.

Van 1781 tot 1865
In Nederland is sinds 1751 Willem V Batavus, prins van 
Oranje, erfstadhouder over de Nederlanden. Deze taak kreeg 
hij op driejarige leeftijd toebedeeld omdat zijn vader jong 
overleed. Tot zijn meerderjarigheid in 1766 wordt zijn functie 
waargenomen door zijn moeder, Anna van Hannover, en na 
haar dood door de beroemde legeraanvoerder Brunswijk. 
In die jaren waren er geen noemenswaardige problemen, 
ondanks de economische en sociale spanningen. Wanneer 
Willem V achttien jaar oud is, neemt hij het stadhouderschap 
op zich. Vanaf die tijd heerst er onrust die zich uitdrukt in 
de Patriotten die zich verzetten tegen de regentenmentaliteit 
die er dan heerst in Nederland. De Patriotten telden nogal 
wat artsen, advocaten en predikanten onder hun gelederen 
die vaak rooms-katholiek waren en door het establishment 
van die tijd niet werden gehoord.121 
De Vierde Engels-Nederlandse Oorlog brak uit in 1780 en 
duurde tot 1784; dit is een oorlog tussen de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden en Groot-Brittannië.122 De 
oorlog ontstond vanwege wapensmokkel naar de opstandige 

121 Han van der Horst, Het beste van land van de wereld, pag.61 
122 De Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1784) was een oorlog 

tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Groot-
Brittannië. Pas in mei 1781 verklaarde de Republiek de oorlog aan 
Engeland, nadat dat land dat op 20 december 1780 had gedaan. Bron: 
Wikipedia.
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Verenigde Staten; dientengevolge kwam er steeds meer 
kritiek op het functioneren van Willem V. Het pamflet 
‘Aan het Volk van Nederland’ waarin een aantal zaken op 
een rijtje werd gezet, vond gretig aftrek.123 Willem V werd 
beschuldigd van het heulen met de vijand. De Verenigde 
Nederlanden zaten in die tijd bureaucratisch in elkaar. De 
burger had weinig te vertellen en de regenten bleven op 
hun denkbeeldige troon zitten, zonder zich te bekommeren 
om de armoede van de gewone mens. Bovendien was 
Willem V een halsstarrig staatshoofd, hij voelde niets voor 
de veranderingen die de Patriotten wilden. De Patriotten 
richtten vooral hun blik op Frankrijk en de Verenigde 
Staten van Amerika. Ook was Willem V gevoelig voor 
manipulaties van personen die krachtiger waren dan hijzelf. 
De reden voor zijn wankelmoedigheid zal vooral hebben 
gelegen in het feit dat hij nooit bewust een vaderfiguur 
heeft gehad die het voorbeeld zou kunnen geven hoe je deze 
‘stadhoudersklus’ moet aanpakken. Zelf was Willem V vaak 
geheel gedeprimeerd over zijn taak en schreef een keer de 
woorden: ‘Ik wenschte dat ik dood waere, dat mijn vader 
nimmer stadhouder was geworden. Ik voel, ik ben daertoe 
niet bekwaem. ’t Hooft loopt mij om.’124 In wezen is deze 
uitspraak hartverscheurend omdat hij hier heel duidelijk 
aangeeft dat hij geen referentiekader heeft hoe hij een goede 
stadhouder zou kunnen zijn en het bovendien niet wenst. Dit 
voorbeeld geeft ook aan dat er een bewustzijn is ontstaan, 
dat wat in de familie is geconditioneerd, de overerving 
van macht, niet overeenkomt met de persoonlijke wens 
en ontwikkeling. Daarnaast was het volk niet meer zoet 

123 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_V_van_Oranje-
Nassau#cite_ref-6.

124 Bron: Wie ben ik dat ik dit doen mag van Dorien Hermans.
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te houden met oude opgelegde hiërarchieën, ze wilden 
vernieuwing. De combinatie van deze twee omstandigheden 
maakt dat Willem V de geschiedenis is ingegaan als een 
wankelmoedige leider. Op een bepaalde manier was zijn 
vlucht in 1795, zoals ik al schreef, een soort getransformeerde 
herhaling van het tijdstip dat Willem van Oranje (met Pluto 
in Waterman) streed voor de erkenning van andersgelovigen 
(protestantisme) in Nederland. Ook voor Willem V lag er nu 
een uitdaging om verschillende stromingen (Patriotten en 
Prinsgezinden) in zijn land te verenigen. Dit zou alleen maar 
kunnen als hij krachtig de leiding nam en de democratie 
zou integreren in de regering. Willem V had echter het 
overzicht niet omdat al deze invloeden niet konden worden 
geplaatst in een traditie. Het ontbreken van een vader die 
hiermee ervaring had opgedaan en vanuit die traditie leefde, 
brak hem op. Wel voelde hij vanuit de voorgeschiedenis 
van zijn collectieve familieziel de verantwoordelijkheid om 
de leiding te nemen. Willem V, die regeerde van 1766 tot 
1795, kwam tijdens zijn regeerperiode in de eerste denkfase 
van de Uranus-evolutie terecht, maar worstelde hiermee, 
waardoor hij besloot te vluchten. Dit is een typisch primaire 
archetypische reactie van Uranus. 
Na een woelige tijd waarin Nederland de Bataafse Republiek 
is, stuurt Napoleon zijn broer Lodewijk Napoleon richting 
Nederland die dan in een sterk verarmd Nederland orde op 
zaken moet stellen. 
Koning Lodewijk Napoleon zit in een moeilijk parket. Hij 
heeft het goede met Nederland voor, maar voelt steeds de 
druk van zijn broer Napoleon die Nederland alleen maar 
ziet als wingewest. Napoleon is minder geïnteresseerd in het 
vestigen van een democratie in Nederland. Het gevoel en de 
wil ontbreken Lodewijk Napoleon om er iets van te maken. 
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Zo had Lodewijk Napoleon wat bijzondere bestuurlijke 
veranderingen voor ogen. Hij wilde de doodstraf afschaffen. 
Ook wilde hij de dienstplicht niet invoeren. Er bestond in 
die tijd in de Nederlanden geen dienstplicht. Napoleon was 
de eerste die deze wilde invoeren, maar Lodewijk Napoleon 
lag tijdens zijn gehele regeerperiode dwars omdat hij begreep 
dat de Nederlanders zo’n dienstplicht niet wilden Beide 
maatregelen werden door zijn broer Napoleon Bonaparte 
gedwarsboomd. Het huwelijk van Lodewijk Napoleon was 
ongelukkig. Lodewijk had van zijn broer Napoleon moeten 
trouwen met de dochter van zijn veel oudere vrouw Joséphine 
de Beauharnais, Hortense. Lodewijk Napoleon en Hortense 
kregen een zoon, de latere Franse keizer Napoleon III. Het 
huwelijk was een drama, iets dat ook al niet bevorderlijk 
was voor het koningschap. Koning Lodewijk Napoleon had 
als motto Doe wel en zie niet om;125 dit motto is in wezen de 
blauwdruk voor het streven naar echte democratie.
De familie Napoleon is een zeer hechte familie, niet van 
adel maar een familie die zich door hard werken een positie 
in de wereld heeft veroverd. Dit is een relatief nieuw 
gegeven in de historie van dat moment. Het geeft aan dat 
het algehele bewustzijnsniveau indringend is veranderd. De 
overerving van macht wordt met de ontdekking van Uranus 
ondergeschikt gemaakt aan de wens van de groep. Dit 
nieuwe bewustzijn zal nog een lange weg moeten afleggen 
om volledig geïntegreerd te worden. 
Een ander belangrijk persoon die in die tijd probeerde de 
democratie in het bewustzijn van mensen te integreren, is 
Eduard Douwes Dekker, beter bekend als Multatuli,126 zijn 

125 Bron: Koning Lodewijk Napoleon van Kikkert, pag. 150.
126 Geboren in Amsterdam, 2 maart 1820 – overleden in Ingelheim am 

Rhein, 19 februari 1887.
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pseudoniem. Multatuli had tijdens zijn geboorte Uranus 
conjunct Neptunus staan.127 Dit maakte hem gevoelig om 
het leed van de onderdrukte mensheid onder de aandacht te 
brengen. Hij liet dan ook luid en duidelijk van zich horen en 
kwam op voor de lijdende uitgebuite mens, de slaven in de 
koloniën. Heden ten dage wordt hij nog veel aangehaald als 
het over mensenrechten gaat. 
In november 1814 keert de zoon van stadhouder Willem V, 
Willem Frederik, terug naar Nederland nadat Gijsbert Karel 
van Hogendorp zich inzette voor democratie maar ook voor 
het in ere herstellen van de Oranjes als leiders van Nederland. 
Tot grote frustratie van Van Hogendorp heeft Willem 
Frederik (koning Willem I) hem na zijn terugkomst met een 
bepaalde minachting behandeld; Van Hogendorp sterft dan 
ook zwaar gedesillusioneerd. Uit dit gegeven blijkt dat het 
nieuwe bewustzijn van Willem I achterblijft ten opzichte van 
de democratische vooruitgang van bepaalde stromingen in 
zijn volk. Hij regeert tot 1840 en gaat de geschiedenis in 
als koning-koopman, meer oog hebbend voor de materie en 
minder voor de democratie die groeiende is in Europa.

In heel Europa is het in het jaar 1848 onrustig, en de zgn. 
Maartrevolutie breekt uit.128 Het maakt regerend koning 

127 Is gelijkstaand met eventueel enige toegestane graden ertussen. 
128 De Maartrevolutie maakte deel uit van de nationaal-liberale opstanden 

die in 1848 door grote delen van Europa stormden. De Duitse revo-
lutionairen eisten liberale, democratische hervormingen en de vorming 
van een nieuwe Duitse eenheidsstaat. De niet-Duitse bevolkingsgroepen, 
Slaven en Hongaren, eisten een grotere mate van autonomie of gehele 
onafhankelijkheid van de vreemde overheerser.
De voornaamste oorzaak van het uitbreken van de revolutie was de wijd-
verbreide ontevredenheid over het reactionaire, absolutistische rege-
ringssysteem in de Duitse staten sinds het Congres van Wenen (1815). 
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Willem II angstig, een angst die ook Lodewijk Filips van 
Frankrijk overviel bij zijn aftreden. 
Op 24 februari 1848 trad namelijk koning Lodewijk Filips 
tot ieders verbazing af, ten gunste van zijn jonge kleinzoon 
Philippe (zijn zoon en troonopvolger Ferdinand was enkele 
jaren daarvoor omgekomen bij een ongeluk). Bevreesd voor 
wat Lodewijk XVI en Marie-Antoinette was overkomen, 
vermomde hij zich en vluchtte weg uit Parijs. Rijdende 
in een onopvallend rijtuig onder de naam Mister Smith, 
ontsnapte hij naar Engeland. De Nationale Vergadering 
was aanvankelijk wel van plan zijn kleinzoon als koning te 
erkennen, maar liet zich meeslepen door de publieke opinie 
en riep, onder controversiële omstandigheden, de Tweede 
Republiek uit in het stadhuis van Parijs. De troon van de 
afgetreden koning werd verbrand op een brandstapel als 
symbool van het einde van de monarchie.129 
Koning Willem II ging, in tegenstelling tot zijn vader, mee 
met de liberale stroming die zich in Europa steeds duidelijker 
aftekende. Dit maakt Willem II opportunistisch, of wellicht 
kun je hier al spreken van een pragmatisch handelen?!
Het is boeiend om erover na te denken of de achterstand 
in democratische ontwikkeling in Nederland dan wordt 
ingehaald, of dat dit dilemma van de wens tot onvoorwaardelijk 
koningschap nu nog steeds in de onbewuste collectieve 

Het symbool van dit systeem was de Oostenrijkse kanselier Klemens von 
Metternich, die, onder andere met de besluiten van Karlsbad, de pers-
vrijheid beknotte en liberale en nationalistische bewegingen verbood en 
vervolgde. In economisch opzicht speelden de Industriële Revolutie, de 
daarmee samenhangende verpaupering en de grote misoogsten van 1846 
een rol. Een directe aanleiding voor de Maartrevolutie was de Februari-
revolutie in Frankrijk, die een einde maakte aan de heerschappij van de 
burgerkoning Lodewijk Filips.

129 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_Filips_I_van_Frankrijk.
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familieziel van de Oranjefamilie aanwezig is? In elk geval een 
zekere achterstand, tot de regering van Wilhelmina vanaf 
1898, bleef steeds zichtbaar. Dit hoewel koning Willem II 
schoorvoetend de grondwet ondertekent en uitspreekt in één 
nacht democraat te zijn geworden. Deze uitspraak moet in het 
licht worden gezien van het niet meer kunnen tegenhouden 
van een liberale democratische ontwikkeling die in heel 
Europa als brandpunt aanwezig is.
Koning Willem III weigert zelfs in aanvang koning te worden 
na de toch vrij plotselinge dood van zijn vader in 1849; hij 
deelt mede dat hij koningschap zonder macht niets vindt. 
De dood van Willem II’s dierbare tweede zoon Alexander 
had emotioneel een grote impact op zijn gezondheid gehad, 
maar ook het tekenen van de grondwet in 1848 waarin zijn 
macht sterk wordt beperkt, doet hem evenals zijn grootvader 
stadhouder Willem V twijfelen aan wat zijn koningschap nog 
zinvol maakt. 
Willem II, die autoritair door zijn vader wordt opgevoed, 
komt op latere leeftijd in een soort identiteitscrisis; deze 
crisis maakt hem op persoonlijk emotioneel gebied labiel, 
wat zich uit in een biseksuele geaardheid. Aan de ene kant 
wil hij zijn vrouwelijke gevoelsvolle kant een plaats geven in 
de maatschappij maar weet dit geen vorm te geven, terwijl 
zijn mannelijke bewuste kant nog altijd de held is, die bij 
Quatrebras Napoleon versloeg. Dit dilemma verankert zich 
ook in de latere Oranjefamilie en afgeleid daarvan ook in 
onze Nederlandse volksziel. Heden ten dage komen we dit 
dilemma nog in allerlei getransformeerde vormen tegen. Aan 
de ene kant sociaal bewogen maar aan de andere kant ook de 
wens om ‘het beste jongetje van de klas’ te willen zijn. Deze 
neiging is onder meer waar te nemen in onze deelname aan 
de EU-gemeenschap. Het was dan ook verrassend dat toen er 
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op 1 juni 2005 een referendum werd gehouden vóór of tegen 
de Europese grondwet, dat Nederland geheel onverwachts 
neen stemde. Op een bepaalde manier dook de aversie die 
er in 1848 voor de grondwet in Nederland heerste weer op 
en bleek nog springlevend te zijn. Dit met de kanttekening 
dat de EU-grondwet viel in de derde cyclus van Uranus, 
waar de wil kan worden ingezet om dingen daadwerkelijk te 
veranderen. De wil moet niet zozeer worden gericht op het 
neen, maar op de wil om socialer/democratischer te worden 
en minder bureaucratisch. De grondwet moet nu worden 
bezield met empathie en medegevoel voor landen die nog 
in een andere ontwikkelingsfase zitten; en niet leiden tot 
egocentrisme, iets dat met name Geert Wilders in zijn PVV 
heden ten dage propageert. 

Van 1865 tot 1949
Wanneer Uranus in zijn tweede fase terechtkomt waar 
het gevoel moet worden geïntegreerd in het collectief 
bewustzijn, wordt in fasen in Nederland de slavernij 
afgeschaft. Zoals vermeld, is dit een moeizaam proces 
geweest. Uiteindelijk waren de laatste slaven uit Suriname 
en de Antillen pas echt helemaal vrij in 1873, in plaats van 
het zo vaak genoemde jaartal 1863 waarin de wet op het 
verbod van slavernij werd afgekondigd. Deze maatregel was 
vooral bedoeld om te voorkomen dat de voormalige slaven 
massaal de plantages zouden verlaten, waardoor de plantage-
economie zou instorten. Pas na de periode van staatstoezicht 
verwierven de voormalige slaven het volledig burgerrecht. 
In deze periode waren vrijgelatenen tussen de 15 en 60 jaar 
verplicht een arbeidsovereenkomst af te sluiten.130 Koning 

130 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Neder-
landse_slavernij.
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Willem III kreeg de eer van de afschaffing van de slavernij; 
vele andere landen in Europa waren echter sneller en 
duidelijker in het afschaffen ervan. Het is opvallend dat het 
verschil en de manier waarop de slavernij wordt afgeschaft, 
altijd moet worden bekeken in het kader van de geschiedenis 
van het betreffende land. De geschiedenis is de blauwdruk 
van het collectief geheugen dat elke groep, land of volk heeft. 
Belangrijke gebeurtenissen die zich in een land voordoen, 
hebben altijd te maken met de voorgeschiedenis; het is 
oorzaak en gevolg. In dat opzicht is de visie van filosoof Simon 
Critchley om op zoek te gaan naar de oorzaak van het kwaad 
een belangrijke zienswijze.131 Te veel wordt nog algemeen 
gedacht, dat het kwaad iets is dat separaat optreedt, maar het 
kwaad heeft altijd een oorsprong, een voorgeschiedenis. Met 
de ontdekking van Uranus wil het kwaad, wanneer het zich 
manifesteert, worden verlost van zijn onwetendheid. Door 
middel van een focus die wordt gelegd op het collectieve 
voelen, komt men tot bewustzijn. 
De twee wereldoorlogen die in deze fase uitbreken, zijn 
dieptepunten in de tweede cyclus van de omloop van 
Uranus. De oorzaak van de Eerste Wereldoorlog had vooral 
te maken met de opkomende nationalistische gevoelens 
die in alle Europese landen waren ontstaan. Met name 
Duitsland met zijn vele hertogdommen en staten was een 
lappendeken van collectieve groeperingen geworden, alle 
met een heel eigen geschiedenis en traditie. Elk staatje, elk 
hertogdom oriënteerde zich op een afgebakend stukje heel 
persoonlijke macht. Keizer Wilhelm II is de overkoepelende 
heerser over het hele Duitse rijk. Wilhelm II was echter 
geen sterke persoonlijkheid, bij de geboorte had hij schade 

131 Zie Dagblad Trouw, Het kwaad. Het laatste artikel over dit onderwerp 
werd gepubliceerd op zaterdag 25 juli 2015.



182

opgelopen door een tangverlossing. Mogelijk heeft hij toen 
hersenschade heeft opgelopen waardoor hij tijdens zijn leven 
leed aan wat men nu noemt een persoonlijkheidsstoornis; 
dit maakte hem machtsbelust.132 De relatie die in aanvang 
tussen Oostenrijk en Duitsland goed was, kwam onder druk 
te staan. De oorzaak daarvan was dat Duitsland zich steeds 
meer als grootmacht ging profileren. Een ware krachtmeting 
tussen landen had nu plaats. Het bonte landschap van 
koninkrijkjes en hertogdommen werd steeds verwarrender 
in een tijd dat de mensheid over grenzen heen begon te 
kijken. De oude tradities voelden niet meer goed, in een tijd 
dat men steeds meer bewust werd van de omliggende staten. 
Een nieuw gevoel ontstaat dan enerzijds, de onbewuste trots 
op collectieve verbondenheid en anderzijds de eigen unieke 
rol daarin; dit doet het nationalistische gevoel ontstaan. 
De groep wordt als het ware volwassen en autonoom en 
zoekt daarin haar eigen grenzen. De Eerste Wereldoorlog is 
daarom een oorlog die gevoelsmatig de grenzen opzoekt van 
het nationaal gevoel. Er wordt vooral gevochten om grenzen. 
De loopgravenoorlog die in de Eerste Wereldoorlog ontstaat, 
schuift door de vier jaren van de oorlog, moeizaam kilometer 
voor kilometer op, om telkens weer terug te schuiven. In het 
boek Im Westen nichts Neues van Erich Maria Remarque wordt 
dit proces beschreven. Het werd door miljoenen mensen 
gelezen.
In de Tweede Wereldoorlog worden zelfs hele groeperingen 
vernietigd om aan te geven dat er een collectieve woede 
is ontstaan door de eeuwen heen ten opzichte van deze 
groeperingen. De strijd van allen tegen allen is begonnen, 
om erachter te komen wie het individu is en waar zijn 
wortels liggen. Deze woede kon ontstaan juist doordat men 

132 De laatste zomer van David Fromkin, pag. 78.
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zich niet bewust was van het onderscheid. Door nu een 
andere groep uit te moorden, probeert de andere groep 
extra bestaansrecht te creëren. Dit speelt zich allemaal af 
in het diepste gevoel van de mensheid; hoe dieper de andere 
groep wordt getroffen, hoe meer bestaansrecht de ander 
krijgt in het gevoel. Dit zagen we gebeuren bij Adolf Hitler 
die evenals Stalin een gehavend zelfbeeld had, door grote 
onduidelijkheid over hun respectieve identiteit; Hitler was 
een zogenaamde bastaard en kwam hoogstwaarschijnlijk 
uit joodse voorouders voort. Zoals vermeld ziet historicus 
Edward Radzinsky een parallel tussen de jeugd van Hitler 
en Stalin.133 Door hiervoor aandacht te krijgen, kan relatief 
sneller de oorsprong van het kwaad worden opgespoord.
Door deze twee wereldoorlogen ontstaat er meer bewustzijn 
voor het lijden in de wereld. Niet dat dit bewustzijn er 
voorheen niet was, maar het werd nadrukkelijker in het 
collectief geheugen vastgelegd, waardoor het eerder in het 
bewustzijn kan worden gehaald. En wanneer iets massaler 
wordt ervaren, bestaat de kans dat er eerder wat verandert. 
Dat vooral de joden onnoemelijk hebben geleden, heeft te 
maken met de kanteling van de tijd. Volgens het principe van 
A.T. Mann134 waarin hij het DNA-patroon van de mens in 
verband brengt met de dierenriemtekens, vindt de kruisiging 
van Christus plaats - het archetype van het christendom 
- in de negentiende graad van Maagd. In 1938 is dit punt 
opgeschoven naar het oppositionele punt negentien graden 
Vissen. Doordat het christendom wereldwijd een van de 
grootste religieuze groeperingen is geworden, heeft het een 
zeer grote impact op het bewustzijnsproces door de eeuwen 
heen van de cultuur. Nu dit in het gevoel bewust moet worden 

133 Bron: Stalin van Edward Radzinsky.
134 The Divine Life astrology
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gemaakt, keert oude onbewuste woede zich tegen de joden 
die daarvoor toen verantwoordelijk waren. De joden hebben 
de Christus en het lijden door de eeuwen heen niet willen 
erkennen, hierdoor ontstond in de tijd dat dit oppositionele 
punt (negentien graden Vissen) werd aangeraakt, de 
aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Dit gegeven heeft 
zich gespiegeld en de onbewuste woede van de collectieve 
groep kreeg toen een podium. Er ligt dan ook in deze tijd 
een taak voor joden en de christelijke cultuur om elkaar te 
vinden in een gemeenschappelijk streven. In de verklaring 
Nostra Aetate op 28 oktober 1965 sprak het Tweede Vaticaans 
Concilie een officiële veroordeling uit over elke vorm van 
antisemitisme, erkende het jodendom als de oorsprong van 
het christendom en verwierp de ‘Godmoord’, de stelling 
dat de joden collectief verantwoordelijk zijn voor de dood 
van Christus.135 De tijd, 1965, is dan inmiddels opgeschoven 
naar de derde fase van de omloop van Uranus waar de wil 
om collectieve problematiek op te lossen een belangrijke 
rol speelt. Op dat moment werd een eerste daad gesteld 
door de rooms-katholieke kerk tegen antisemitisme. In de 
horoscoop van die dag toont zich de intentie: Uranus, de 
planeet van het collectief onbewuste, staat conjunct Pluto 
in de negentiende graad van Maagd. Zoals reeds vermeld, 
staat de negentiende graad in de reïncarnatietabellen 
van A.T. Mann, voor het jaar van de kruisiging van 
Christus. Deze twee planeten maken weer een oppositie 
met Cheiron, de planeet van de niet-geheelde wond. De 
opdracht voor de joden zou vanaf dat moment kunnen 
liggen in medemenselijkheid en het invoelingsvermogen 

135 De schaduw van de grote broer van Laura Starink, pag. ??? Zie ook: 
09http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/
documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html.
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naar de verdrukten in onze samenleving. Of wellicht een 
minder onverzettelijke houding ten opzichte van andere 
religies, iets dat nog een zorgelijk aspect is bij de orthodoxe 
joden. 

Van 1949 tot 2032
De overgang die de cyclus van Uranus naar zijn derde 
wilsniveau maakt, heeft historisch gezien in Nederland te 
maken met het wisselen van het staatshoofd. Er had zich 
voorafgaand aan het koningschap al een regentesperiode 
in twee termijnen voorgedaan: van 14 oktober 1947 tot 1 
december 1947 en van 14 mei 1948 tot 30 augustus 1948. 
In de eerste regentesperiode van Juliana van 14 oktober tot 1 
december, had de eerste terugkomst van Uranus plaats daar 
waar hij werd ontdekt (de eerste keer was in 1865). Terwijl 
op 14 mei 1948, tijdens de tweede regentesperiode, Uranus 
vrijwel exact136 staat op de plaats waar hij werd ontdekt. In 
diezelfde graad, 24 graden Tweelingen, van de ontdekking 
van Uranus staat ook de ascendant van Juliana, wat erop 
wijst dat Juliana het als haar opdracht ziet de energie van 
Uranus een plaats te geven in het collectief geheugen van 
het land. Dit maakt Juliana tot de vrouw die de aanzet geeft 
voor het doorgronden van het collectief in het wilsgebied, 
juist omdat ze tijdens de derde cyclus koningin wordt. Haar 
grote tolerantie ten opzichte van haar echtgenoot is hiervan 
een van de voorbeelden. Juliana probeert zoveel mogelijk 
haar familie vrij te laten. In 1952 houdt zij in de Verenigde 
Staten een heel opmerkelijke, in onze ogen moderne, 
pacifistische toespraak, waaraan heden ten dage nog vaak 
wordt gerefereerd. 
Juliana oefende haar eerste politiek relevante inmenging uit 

136 Slechts 17 boogminuten verwijderd. 
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als prinses-regentes voor haar moeder, toen deze tijdelijk het 
Koninklijk Gezag had neergelegd, en wordt dan als eerste 
echte klus betrokken bij een kabinetsformatie. Er heersten in 
die tijd in het kabinet grote spanningen over de afhandeling 
van Indonesië dat autonoom wilde worden. Nadat Juliana 
de troon van haar moeder had overgenomen, bleek zij een 
geheel andere stijl te hebben dan haar moeder. Bovenal was 
zij pacifiste en had gevoel voor de ongeziene krachten zoals 
theosofie en antroposofie. Ook had zij de uitdrukkelijke 
wens om bovenal gewoon te zijn en als zodanig behandeld 
te willen worden. Er wordt wel gezegd dat zij de koningin 
naast de loper was. Ook zijn er foto’s in omloop waar ze 
gewoon een fietsende Nederlandse is. Juliana wilde in haar 
regeringstijd vooral mensen en bevolkingsgroepen met 
elkaar verenigen. In allerlei opzichten is ze door haar man 
maar ook door haar familie vaak belemmerd in dat wat zij 
wilde verenigen. Dit maakt haar Koningin van de wil in het 
collectieve volksgebeuren. Haar defilés op Soestdijk, waar 
allerlei bevolkingsgroepen langs het bordes liepen, vormen 
hiervan een mooi voorbeeld. 
Koningin Beatrix zet de traditie van haar moeder voort 
alleen op een veel zakelijker manier. Zij krijgt daarvoor 
in mei 1996 de Karlspreis. Het idee voor de Karlspreis 
werd op 19 december 1949 vanuit de Akense bevolking 
geboren. De initiatiefnemer, dr. Kurt Pfeiffer, heeft het 
idee en de doelstelling van de internationale Karlspreis als 
volgt omschreven: ‘De Internationale Karelsprijs Aken, 
kortweg Karelsprijs genoemd, is een prijs die jaarlijks wordt 
toegekend aan een of meer personen of een organisatie 
die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Europese 
eenwording’. In 2004 is deze prijs twee keer uitgereikt.137 De 

137 Bron: http://www.karlspreis.de/nl/.
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prijs is genoemd naar Karel de Grote en bestaat uit een bedrag 
van 5000 euro en een medaille met de beeltenis van Karel de 
Grote. Karel de Grote is de eerste die een aanzet geeft tot een 
veiliger Europa. Stammen en volkeren kwamen tijdens zijn 
regeerperiode voor het eerst onder één georganiseerd rijk te 
vallen. N.B. Tijdens zijn aantreden in 768 stond Pluto in Boogschutter 
en bij het einde van zijn heerschappij in 814 in Waterman.
In Europa beginnen enkele landen zich een decennium na de 
Tweede Wereldoorlog te verenigen in de EEG die later zal 
overgaan in de Europese Unie. De EEG werd opgericht op 
1 januari 1958 en was een daadwerkelijk streven om landen 
te verenigen. Het streven was goed en bood perspectief voor 
de toekomst; een en ander werd steeds verder uitgebouwd. 
De wil en expansiedrang waren groot. Het moeilijke van dit 
streven is dat de wil duidelijk aanwezig is om een eenheid te 
vormen, maar dat het bewustzijn nog niet zo ver is ontwikkeld 
dat het alle gebieden van zo’n streven overziet. Het beperkt 
zich veelal alleen nog tot de economie en het verdedigen van 
zijn net nieuw gevestigde grenzen. Op een bepaalde manier is 
dit een gespiegelde periode van de tijd die in Europa hieraan 
voorafging, toen het nationalisme ontaardde in de Eerste 
Wereldoorlog. 
Op allerlei gebieden worden nu in de EU krampachtig allerlei 
wetten ingevoerd om vooral de organisatie van de inmiddels 
achtentwintig lidstaten van de Europese Unie in het gareel 
te houden. Variërend van wezenlijke dingen tot onbenullige 
zaken. Zo hadden bijvoorbeeld Eurocraten ooit richtlijnen 
bedacht en opgesteld over de juiste vormen van groente en 
fruit. Een komkommer moest recht zijn, anders mocht deze 
niet in de verkoop. 
Veel verschillende collectieve groeperingen moeten vaak 
noodgedwongen te snel worden geïntegreerd en voelen 
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zich vervreemden van hun eigenlijke wortels. Zaken die 
onderbelicht blijven in de Europese Unie, zijn de eigenheid 
van de staat en zijn collectieve gewoontes. Veelal weet de 
EU niet goed hoe ze dit moet hanteren en doet maar wat, 
onbewust gedreven door doelloos willen handelen zonder 
enige visie. Een belangrijk aspect daarvan is: waar ben je 
streng en waar moet je meedenken? Hieraan zie je dat de 
integratie van de wil in de collectieve gemeenschap nog in 
haar kinderschoenen staat. Niet dat het na 2032 allemaal 
prima zal gaan, maar wellicht kan er dan beter en humaner 
worden opgetreden in zaken zoals de financiële nood in 
Griekenland en de bootvluchtelingen die massaal vanuit 
Afrika naar Europa komen en moeten worden verdeeld 
over de lidstaten. Steeds weer valt op dat de wil van de 
EU (nog) niet kan worden verbonden met het medegevoel 
waarvoor inmiddels het bewustzijn is ontwikkeld. De wil 
om daadwerkelijk iets te doen, kan nog onvoldoende worden 
ingezet, omdat het gevoel er nog vaak met hen vandoor gaat. 
Liever houdt men zich bezig met onbelangrijke zaken. Dit 
voelt veilig en vertrouwd. Te veel gaat de EU terug naar 
denkhypotheses en cijfers en durft niet echt te vertrouwen 
op het bredere sociale draagvlak dat groeiende is aan het 
begin van het watermantijdperk. Dit zal nog wel een tijd zo 
duren; in elk geval is deze vooruitgang niet te verwachten 
zolang Pluto in Steenbok loopt.
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Het collectief geheugen en zijn 
geschiedenis met zijn vervormingen

Het collectief geheugen blijkt een verschijningsvorm te zijn 
van de verbijstering over het heden.

Han van der Horst138

In deel 1 van deze serie schreef ik over het verleden met 
zijn fractalen en transformaties in de toekomst. Om dit 
begrip goed te kunnen doorgronden, is het goed om eerst 
te kijken naar hoe subjectief en vervormend de geschiedenis 
ongewild soms is. Hoe langer geleden iets is, hoe moeilijker 
het is om de objectiviteit te controleren. Ongewild zijn we 
geneigd om gebeurtenissen in goed en kwaad op te delen 
en veel minder om ze als verschijnsel waar te nemen. Ik 
noemde dit al eerder in dit boek: door de indeling te maken 
tussen goed en kwaad, kun je zaken relatief gemakkelijk 
ergens onderbrengen waarover niet meer hoeft te worden 
nagedacht. Juist dat gegeven maakt dat we het verleden 
steeds weer moeten herhalen, in vele varianten. In dit 
hoofdstuk zal ik wat voorbeelden geven uit de geschiedenis 
die op subtiele wijze weer terugkomen, meestal op het 
moment dat een van de buitenplaneten weer een contact 
maakt met de betreffende geschiedenis. Daarna zal ik nog 
enige voorbeelden geven, met recente gebeurtenissen, die 
vragen om te worden herhaald. 

Willem van Oranje wordt geboren op 24 april 1533, 
wanneer Pluto in de tweede graad van Waterman staat. Hij 

138 Uit: Het beste land van de wereld van Han van der Horst, pag. 30.

Het collectief geheugen en zijn geschiedenis met  
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sterft wanneer Pluto in de negende graad van Ram staat. Dit 
wil zeggen dat het teken Vissen het enige dierenriemteken 
is dat hij met zijn Pluto volledig heeft doorlopen; het maakt 
dat zijn leven sterk in het teken van Vissen staat. Het is dan 
ook niet toevallig dat de horoscoop van Nederland een Zon 
in Vissen heeft staan [16 maart 1815 10.30].
Met Willem van Oranjes geboorte begint in Nederland 
de echt bewuste fase van de geschiedenis van Nederland; 
daarvoor gebeurden er wel dingen, maar niet zozeer in de 
georganiseerde vorm van de Nederlanden. 
Willem van Oranje wordt geboren als oudste zoon van 
Willem de Rijke, graaf van Nassau, en Juliana van Stolberg. 
Zijn vader had uit een eerder huwelijk al een dochter en zijn 
moeder had uit een eerder huwelijk vier kinderen. Geen 
van deze kinderen werd opvolger en stamhouder van het 
geslacht Nassau. Op 4 mei 1533 werd Willem onder grote 
belangstelling gedoopt.139

De kleine Willem groeide op aan het hof van Karel V als 
een katholiek en koningsgezind hoveling. Hij kon het goed 
vinden met de keizer en diens zoon, de latere Filips II. Hij 
noemde zelfs later zijn eerste zoon naar hem: Filips Willem. 
De verstandhouding tussen hem en Filips II verslechterde 
toen Willem hertrouwde met de streng-lutherse Anna van 
Saksen, dochter van de Saksische keurvorst Maurits, een van 
de machtigste tegenstanders van de Habsburgers waartoe 
Filips behoorde. Gesteund door zijn schoonfamilie begon 
Willem steeds meer kritiek op Filips uit te oefenen. Filips’ 
landvoogdes Margaretha van Parma betrok de adel - en dus 
ook Willem - nauwelijks in het bestuur van de Nederlanden 
en aartsbisschop Antoine Perrenot de Granvelle keurde 
zijn huwelijk met een ketterse sterk af. Willem verzette zich 

139 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje.
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voornamelijk tegen Granvelle en vermeed kritiek op de 
koning zelf. Granvelle beschouwde hij als de belichaming 
van de door hem zo gehate centralisatiepolitiek van Filips.140

Willem erfde op elfjarige leeftijd van zijn neef René van 
Chalon, graaf van Nassau en prins van Oranje, de Nassause 
bezittingen in de Nederlanden en het vorstendom Oranje. 
Willem van Oranje legt een fundament voor het protestante 
denken in Nederland, in een wereld die voorheen vooral 
door katholieken werd geregeerd. Het bleek een taaie 
materie te zijn om de macht van de katholieke kerk, en 
afgeleid daarvan de macht van Filips II, te doorbreken. 
Filips II brengt namelijk het geloof als een dictaat in het 
noorden van Europa en legt de bevolking verplicht op 
katholiek te blijven. Willem van Oranje raakt onder de 
indruk van de leer van Erasmus en verandert naar een 
vrijere en socialer zienswijze. Deze zienswijze van Erasmus 
strookt niet met het katholieke geloof en wordt zelfs door 
de katholieken ervaren als areligieuze gevaarlijke stroming 
in de maatschappij. 
Nadat Willem van Oranje in 1568, het begin van de 
Nederlandse Opstand,141 de wapenen had opgenomen tegen 
Filips II, werd zijn zoon Filips Willem, die toen student 
was aan de Universiteit van Leuven, gevangengenomen 
en vanuit Leuven naar Spanje gevoerd. Filips Willem 
diende als een soort gijzelaar in Spaanse handen en zou 

140 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Balthasar_Gerards.
141 De (Nederlandse) Opstand is de strijd van het opstandige deel van de 

Nederlandse gewesten tegen hun landsheer, koning Filips II. De opstand 
leidde uiteindelijk tot een splitsing van de Nederlanden in de Noordelijke 
en de Zuidelijke Nederlanden. In het noorden werd de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden gevormd. De Zuidelijke Nederlanden, het 
latere België, bleven onder Habsburgs bewind. [Bron: Wikipedia]
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zijn vader nooit meer terugzien.142 Gedurende zijn lange 
verblijf in Spanje kreeg hij een katholieke opvoeding. Aan 
de universiteit van Alcalá de Henares voltooide hij zijn 
studies. Hij bleef er tot 1578 in relatief grote vrijheid. Na 
de ontdekking van zijn (verboden) correspondentie met zijn 
vader werd hij overgebracht naar het kasteel van Aréval.143

Dat de eerste zoon van Willem van Oranje zijn leven lang 
gescheiden is gebleven van zijn vader en familie, heeft een 
diepe impact gehad op de familieziel en afgeleid daarvan op 
de Nederlandse volksziel. Het duwde bovendien Maurits, 
een jongere zoon van Willem van Oranje, in een rol die 
hem in principe niet toekwam. 
Willem van Oranje bevrijdt, met vallen en opstaan, de 
zeven provinciën, de latere Nederlanden, uit de macht van 
Filips II. In juli 1581 formuleerde de Staten-Generaal144 de 
zogenaamde Acte van Verlatinghe waarin de Nederlanden 
zich officieel losmaakten van Filips II.145 Deze acte heeft, 
zeker bekeken voor die tijd, een hoog democratisch 
gehalte, omdat het rekening houdt met de soevereiniteit 
van de afzonderlijke provinciën. Willem van Oranje wordt 
na het opstellen van de acte, binnen drie jaar, op 10 juli 

142 Jonathan Israël (1996), De Republiek (1477-1806), ISBN 9051941315, 
Vol. I, pag. 170. 

143 Raymond Fagel, ‘Filips Willem van Oranje’, op dutchrevolt.leiden.edu. 
144 De Staten-Generaal waren tussen 1464 en 1795 een college waarin 

afgevaardigden van de Provinciale Staten van de gewesten van de 
Nederlanden samenkwamen. Ze vormden oorspronkelijk een 
vergadering van vertegenwoordigers van de Staten of standen van de 
zeventien provincies, die door de Bourgondische hertogen en later de 
Habsburgse landsheer werden samengeroepen wanneer zij in geldnood 
zaten en een bede moest worden toegekend. Na de onafhankelijkheid 
van de Republiek der Verenigde Provinciën groeide de rol van de Staten-
Generaal, en werd ze het hoogste orgaan van de Unie. [Bron: Wikipedia]

145 Zie hiervoor het hoofdstuk: ‘De Generaties - Pluto in waterman’.
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1584, vermoord door zijn tegenstander Balthasar Gerards. 
Balthasar Gerards is een rechtsgeleerde. De strijd tussen 
de katholieken en de protestanten die in die jaren werd 
gevoerd, met name in de Franche-Comté, liet Balthasar niet 
onberoerd, ze wekte zijn woede op. Hij geloofde heilig in de 
zaak van de katholieke kerk en van koning Filips II van Spanje 
en beschouwde Willem van Oranje, die nog stadhouder van 
Franche-Comté was geweest, als een verrader. 
Op 14 december 1571 scheidt Willem van Oranje officieel 
van Anna van Saksen. Pluto staat dan in de 22ste graad van 
Vissen. Toen Nederland op 16 maart 1815 een koninkrijk 
werd, stond Pluto weer op dezelfde plaats! Dit duidt erop 
dat elementen uit die tijd van de moord opnieuw onder de 
aandacht worden gebracht om op dat moment een meer 
objectieve kijk op de geschiedenis te krijgen. 
Toen ik dit onderwerp onderzocht, deed ik een bijzondere 
waarneming inzake de historische geschiedschrijving over 
Anna van Saksen. Twee gerenommeerde geschiedkundige 
bronnen gaven een totaal andere beschrijving van Anna’s 
leven. Ik raadpleegde de Winkler Prins en Wikipedia. Elke 
bron geeft heel andere accenten. Hieronder toon ik ze: 
Grote Winkler Prins
(23 dec. 1544 - Dresden 18 dec. 1577), enige dochter van Maurits 
van Saksen, huwde in augustus 1561 prins Willem I van Oranje 
en was diens tweede gemalin. Zij maakte door haar gedrag (o.a. 
overspel met de Antwerpse schepen Jan Rubens, vader van de schilder) 
haar gemaal het huwelijk tot een kwelling. In 1571 kwam het tot 
een echtscheiding, die pas later publiek werd gemaakt. Anna stierf 
krankzinnig. Zij was de moeder van prins Maurits en prinses Anna, 
die met haar neef Willem Lodewijk huwde.146

146 Bron: Grote Winkler Prins.
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Wikipedia:
Anna van Saksen (Dresden, 23 december 1544 - aldaar, 18 december 
1577) was de tweede echtgenote van Willem van Oranje.
Anna was de dochter van hertog (vanaf 1547: keurvorst) Maurits van 
Saksen en zijn vrouw Agnes van Hessen. Omdat haar jongere broer 
Albrecht (1545-1546) al jong stierf, groeide zij op als enig kind. 
Anna had een handicap aan haar schouder.
Toen haar vader in 1553 overleed en haar moeder twee jaar later 
hertrouwde, woonde Anna bij twee zusters van haar moeder in 
Weimar. In 1555 overleed ook haar moeder en Anna ging wonen aan 
het hof van haar oom August in Dresden.
Aangezien zij de enige erfgename was van haar vader, gold zij in 
die tijd als een rijke vrouw die in de belangstelling stond van de 
internationale vorstenhuizen. Zo dong in 1556 Erik, zoon van de 
Zweedse koning Gustaaf Wasa, al naar haar hand en twee jaar later 
Willem van Oranje. Laatstgenoemde was vooral geïnteresseerd in de 
rijkdommen en de steun die hij zou verwerven van Saksen, Hessen-
Kassel en de Palts.
Toch bestond er binnen Anna’s familie weerstand tegen het aanzoek 
van Willem van Oranje. Op de eerste plaats meende men dat er sprake 
was van standsverschil - Anna zou betere partijen kunnen krijgen - 
en op de tweede plaats was het ontbreken van financiële middelen 
bij Oranje zorgwekkend, vooral in het geval de prins onverhoopt zou 
komen te overlijden, waardoor Anna opgezadeld zou blijven met de 
schulden. Uiteindelijk zou Willems betrokkenheid bij de strijd van 
de protestanten de doorslag geven en de weg openen voor zijn tweede 
huwelijk.
Het huwelijk tussen Anna van Saksen en Willem van Oranje was 
slecht en op 14 december 1571 werd Anna gedwongen in te stemmen 
met een scheiding. Anna werd vervolgens krankzinnig verklaard. 
Haar kinderen werden haar afgenomen en de resterende tijd van haar 
leven bracht ze door in een dichtgemetselde kamer in het paleis van 
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de Saksische keurvorst in Dresden. Ze stierf daar aan uitputting. Ze 
ligt in Meißen begraven.147

Wat aan deze geschiedkundige weergaven opvalt, is dat 
Wikipedia veel milder over haar schrijft dan de Winkler 
Prins. Bij de Wikipedia-versie lees je dat Willem van 
Oranje Anna vooral wilde hebben om haar geld, iets dat 
overeenkomt met het onderzoek dat Kikkert deed,148 terwijl 
de Grote Winkler Prins-versie Anna in een lichtzinnig 
negatief daglicht plaatst. Twee visies op de geschiedenis 
die beide waar kunnen zijn, maar die geen van beide de 
andere zijde van het verhaal vertellen, waardoor Anna in elk 
geval geen recht wordt gedaan. Dit voorbeeld heb ik willen 
geven omdat dit kenmerkend is voor de beeldvorming in de 
geschiedenis. Mijn primaire empathie gaat uit naar de versie 
van Wikipedia, maar dat zegt meer iets over mij dan over de 
geschiedenis zelf en de objectiviteit van het verhaal. Doordat 
de echte waarheid niet gemakkelijk meer te achterhalen 
is, zal zij zich dus in varianten gaan herhalen om zodoende 
zichzelf te zuiveren. 
De moord op Willem van Oranje zou in karmische zin erop 
kunnen duiden dat er geen recht werd gedaan aan Anna van 
Saksen; zij gaf hem een nieuwe kans om zijn biografie een 
andere wending te geven, door haar lutherse achtergrond en 
haar financiële welstand. Maurits de opvolger van Willem 
van Oranje, en de vertolker van de familieziel, wil wellicht 
onbewust zijn gram halen en leeft deze energie uit op Johan 
van Oldenbarnevelt. Maurits was in aanvang een adept van 
Johan van Oldenbarnevelt; hij was een soort oudere vader 
voor hem. Deze liefde sloeg om in haat, net als bij Willem 

147 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_van_Saksen_(1544-1577).
148 J.G. Kikkert, Maurits van Nassau.
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van Oranje ten opzichte van Filips II. Beiden, vader en zoon, 
putten uit dezelfde haat/liefde-bron; deze gaat zo ver dat 
het levens kost. Het is uiteraard maar een psychologische 
(werk)hypothese, maar het is de moeite waard om er met 
deze ogen eens naar te kijken. Het is een kijk die meer 
uitgaat van oorzaak en gevolg en minder van een goed/
kwaad-visie. Mijn ervaring is dat dit soort patronen die ik 
hier benoem in families veel voorkomt en vele generaties in 
varianten wordt doorgegeven; net zolang totdat de zingeving 
van de gebeurtenis is geïntegreerd in het bewustzijn. Een 
bewustzijn dat haar niet parkeert in goed of fout, maar in 
het verschijnsel zelf.
Prins Maurits trouwde nooit en wordt door Ben Knapen in 
zijn boek De Man en zijn staat, Johan van Oldenbarnevelt, ‘een 
gesloten, in zekere zin geremde vrijgezel’,149 genoemd; dit 
kan duiden op een trauma dat hij heeft opgelopen in zijn 
jeugd door het slechte huwelijk van zijn ouders. Maurits was 
berekenend, had grote interesse voor wiskunde en had een 
grote liefde voor dieren. Zijn paard noemde hij zijn liefste 
hoveling.150 Maurits had een minnares met wie hij nooit 
trouwde en had volgens Knapen ‘carnale’ (vleselijke) omgang 
met vrouwen.151 Maurits’ vaste minnares, met wie hij nooit 
trouwde, was katholiek.152 Ook hier zie je het element van 
twee verschillende geloven in een verbintenis optreden, net 
als bij zijn vader. Dit element wordt weer herhaald wanneer 
Pluto op dezelfde plaats (in 9 graden Ram) loopt, maar dan 
in een variant. In 1830 begint namelijk koning Willem I een 
kortdurende oorlog met de Zuidelijke Nederlanden (België); 

149 Ben Knapen, De Man en zijn staat - Johan van Oldenbarnevelt, pag. 130.
150 J.G. Kikkert, Maurits van Nassau, pag. 31.
151 Ben Knapen, De Man en zijn staat - Johan van Oldenbarnevelt, pag. 132.
152 Ibidem.



197

deze gaat vooral om het geloof en in tweede instantie om 
de taal die wordt gesproken, het Frans en het Nederlands. 
De katholieken, die de meerderheid van de bevolking 
uitmaakten van de Zuidelijke Nederlanden, eisten vrijheid 
van onderwijs en godsdienst en de nieuw-liberalen hadden 
bezwaren tegen de repressieve regeerstijl van Willem I.153 
De oorlog met België begint op het moment dat Pluto op 
precies dezelfde plaats stond als toen Willem van Oranje 
werd vermoord; het is een oud thema in een nieuw jasje.

De kroning van koning Willem I was een soort 
getransformeerde collectieve boodschap, van de scheiding 
van Anna van Saksen, niet in de laatste plaats omdat Pluto 
weer op dezelfde plaats stond als toen het huwelijk tussen 
Willem en Anna werd voltrokken (22 graden Vissen). Het 
betrof nu niet een scheiding tussen man en vrouw, maar 
tussen een heerser en zijn volk die na een scheiding worden 
herenigd. Na negentien jaar een stadhouderloos tijdperk te 
hebben beleefd - te vergelijken met een huwelijksscheiding - 
met een intermezzo van koning Lodewijk Napoleon die van 
Franse afkomst was, was Nederland ook gedesillusioneerd 
geraakt in de Bataafse Republiek. Nederland wilde rust en 
welvaart, zoals in de tijd van de VOC. De terugkeer naar 
de Oranjes zou dit kunnen brengen, dus werd Willem 
Frederik, de zoon van de inmiddels overleden Willem V, 
teruggehaald uit Engeland. Het idee werd zoals eerder 
vermeld voornamelijk gedragen door Gijsbert Karel van 
Hogendorp. Een opmerkelijke herhaling in een variant op 
het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saksen 
is dat koning Willem I binnen de muren van zijn paleis vier 
kinderen verwekte bij een hofdame van zijn vrouw. Het 

153 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Revolutie.
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betreft Julie von Goltz (met als pseudoniem Maria Dorothea 
Hoffmann).154 Wanneer Wilhelmina van Pruisen (Mimi) 
komt te overlijden, trouwt koning Willem I niet met Julie, 
maar met een andere hofdame, Henriëtte d’Oultremont 
de Wégimont, tot groot verdriet van Julie. Met dit tweede 
huwelijk komt zijn koningschap onder druk te staan, 
aangezien Henriëtte van Belgische adel en rooms-katholiek 
is. Dit alles ligt zeer gevoelig omdat het katholieke België 
zich recentelijk heeft afgescheiden van Nederland. Het 
Nederlandse leger ligt op dat moment dan al negen jaar in 
mobilisatie om België opnieuw en alsnog op te eisen. Door 
het paraat houden van het leger, is er een grote economische 
crisis ontstaan omdat veel mannen niet aan het arbeidsproces 
kunnen meedoen. De scheiding met België die in 1830 
een feit werd, veroorzaakt veel dualiteitsgevoelens in de 
volksziel van Nederland, met name tussen de protestanten 
en de katholieken. Het lukt koning Willem I niet om 
objectief te blijven ten opzichte van deze twee geloven; 
hij kiest vooral voor het protestantisme, maar iets in zijn 
onbewuste doet hem toch weer naar een katholieke vrouw 
trekken. Op zichzelf is dat wel logisch omdat Willem van 
Oranje in zijn leven ook met dit thema heeft geworsteld. 
Inzichtelijk is dat waar bij Willem van Oranje nog een lichte 
twijfel bestaat over de huwelijksmoraal ten opzichte van 
Anna van Saksen, het bij Koning Willem I veel duidelijker 
is dat zijn huwelijksmoraal dubieus te noemen is. Willem 
van Oranje gaat tenminste nog scheiden, wat buitengewoon 
uitzonderlijk was in die tijd. Het herhalende thema in een 
variant maakt dat er een situatie wordt gecreëerd die steeds 
nadrukkelijker om bewustzijn en dus een oplossing vraagt. 

154 Bron: Biografie van Koning Willem I, pag. 199-200 (e-book versie), pag. 
188-189 (boekversie), van Jeroen Koch.
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De variant zit hem niet alleen in de huwelijkskeus, maar ook 
in de identiteit die Nederland als staat wil aannemen. Het 
katholieke geloof klopt nu weer aan de deur om geïntegreerd 
te willen worden in de Nederlandse volksziel. 

Wanneer je kijkt naar de plaats waar Pluto in 2014 stond ten 
tijde van de MH17-ramp (12 graden Steenbok) ten opzichte 
van de vorige keer, dan kom je uit in het jaar 1768. Bij dat 
jaar staat als belangrijke gebeurtenis vermeld: 
25 september 1768 - De Osmaanse sultan Mustafa III verklaart 
het Russische Rijk de oorlog op beschuldiging dat de Russen 
een massamoord op de bevolking van Balta (Mehedin’i) hebben 
gepleegd.155 De zogenaamde Russisch-Turkse oorlog brak toen 
uit. De Russisch-Turkse Oorlog van 1768 tot 1774 was de vijfde van 
elf oorlogen tussen het Russische en het Osmaanse Rijk. Het vormde 
een beslissend conflict waarbij het Russische Rijk de zuidelijke 
Oekraïne, de noordelijke Kaukasus en de Krim in handen kreeg.156 
Collectief gezien is de ramp van de MH17 ook een variant 
op dit oude thema; met zijn bewustzijnsvraag ‘wie is de 
schuldige aan deze ramp?’. Om hier een antwoord op te 
krijgen, is niet alleen feitenkennis nodig maar bovenal een 
inzicht in de geschiedenis van Rusland en de Balkanlanden. 
In het hoofdstuk Het getransformeerde conflict wil ik aantonen 
hoe het persoonlijk onbewuste van de hoofdpersoon van de 
crisis, Poetin, verward is geraakt in zijn eigen karma en de 
wetmatigheid van de collectieve volksziel van Rusland. 

Wanneer Willem Frederik, de latere koning Willem I, 
wordt geboren op 24 augustus 1772 om 04.45 uur te Den 
Haag, staat in zijn horoscoop Uranus in Stier, Neptunus 

155 Bron: Wikipedia 1768.
156 Bron: Wikipedia. 
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in Maagd en Pluto in de 20ste graad van Steenbok. In het 
voorjaar van 2017 zal Pluto op exact dezelfde plaats staan. 
Deze invloed zal zeker twee jaar werkzaam zijn, dit in 
verband met het halfjaarlijks retrograde lopen van Pluto. 
Dit houdt in dat thema’s uit zijn voorbije leven opnieuw 
onder de aandacht worden gebracht. Op thema’s variërend 
van huwelijksmoraal bij de Oranjefamilie tot de relatie die 
we met België157 hebben, kan nu een variant komen. 
Deze drie dierenriemtekens Stier, Maagd en Steenbok zijn 
de drie aardetekens in de dierenriem. Wanneer er een 
nadruk ligt op aardetekens in een horoscoop, dan houdt 
dit in dat er veel praktisch gevoel is en er een behoefte 
is aan financiële zekerheid. Het teken Stier gaat over 
talenten en bezit; in dit geval verwijst dat naar collectieve 
talenten die in de familie van de Oranjes aanwezig zijn. 
Het teken Maagd is een arbeidzaam teken dat door middel 
van hard werken werkt aan zijn existentie; omdat de 
Neptunus van Willem Frederik in Maagd staat, zal zijn 
idee over spiritualiteit zijn dat je alleen door hard te 
werken zekerheden op dit gebied kunt verwerven. Pluto 
in Steenbok wijst ook op verantwoordelijkheden nemen 
in het leiderschap. Terwijl Uranus in Stier het accent legt 
op het collectief bezit van de familie, zowel materieel 
als spiritueel. In de situatie van Willem Frederik lag de 
belofte in een komend koningschap, waarin de focus lag 
op hard werken en een neiging om zichzelf te verrijken ten 
koste van het volk. Dit alles kleurt het leven van Willem 
Frederik sterk, maar omdat deze drie genoemde planeten 
nog allemaal niet zijn ontdekt aan de hemel, werken deze 

157 Na het recordaantal dagen kabinetsformatie in 2010 en 2011 in België 
(541 dagen) gingen er stemmen op dat Vlaanderen maar weer bij 
Nederland moest worden gevoegd.
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energieën op het moment van zijn geboorte nog sterk 
onbewust uit, zodat er weinig echt gestuurde energie op 
dat gebied voorhanden is. Wanneer iets onbewust uitwerkt, 
dan geschiedt dit altijd trager en kunnen er relatief meer 
eenzijdigheden optreden omdat er geen echt bewustzijn 
aan ten grondslag ligt. In Willem Frederiks situatie wil dat 
zeggen dat hij primair nogal materialistisch is en bang is om 
niet genoeg te hebben. Dit alles wordt nog versterkt omdat 
zijn Zon in het teken Maagd staat en zijn ascendant in het 
teken Leeuw. De Zon in Maagd richt zijn autonome kracht 
onder meer op arbeid en soberheid, terwijl het teken Leeuw 
het teken van de stralende zomer is waarin het ego centraal 
staat. Je kunt deze combinatie van de stand van de Zon en de 
ascendant van koning Willem I vergelijken met de fabel van: 
De krekel en de mier.158 

De krekel sjirpte dag en nacht, zo lang het zomer was, 
Wijl buurvrouw mier bedrijvig op en neer kroop door ’t 
gras. “Ik vrolijk je wat op”, zei hij. “Kom, luister naar 
mijn lied.” Zij schudde nijdig met haar kop: “Een mier die 
luiert niet!” Toen na een tijd de vrieswind kwam, hield 
onze krekel op. Geen larfje of geen sprietje meer: droef 
schudde hij zijn kop. Doorkoud en hongerig kroop hij naar 
’t warme mierennest. “Ach, juffrouw mier, geef alsjeblieft 
wat eten voor de rest Van deze barre winter. Ik betaal met 
rente terug, Nog vóór augustus, krekelwoord en zweren 
doe ’k niet vlug!” “Je weet dat ik aan niemand leen”, Zei 
buurvrouw mier toen heel gemeen. “Wat deed je toen de 
zon nog straalde. En ik mijn voorraad binnenhaalde?” “Ik 
zong voor jou”, zei zacht de krekel. “Daaraan heb ik als 
mier een hekel! Toen zong je en nu ben je arm. Dus dans 
nu maar, dan krijg je ’t warm!” Wie leeft van kunst gaat 

158 Een van de fabels van Aesopos, later bewerkt door La Fontaine. 
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door voor gek. Vaak lijdt hij honger en gebrek.159 
Wanneer de herfst aanbreekt (aan het eind van het 
dierenriemteken Maagd) maakt de mier zich zorgen over de 
voorraad voor de winter, terwijl de krekel lustig zijn lied 
heeft gezongen (de levensvreugd en het ego-gericht zijn, van 
het teken Leeuw). In dit beeld staat de mier voor het teken 
Maagd en de krekel voor het teken Leeuw. Willem Frederik 
is te plaatsen in de rol van juffrouw mier.
Als Van Oldenbarnevelt wordt onthoofd, staat Uranus op 
20 graden Kreeft. In de geboortehoroscoop van Willem I 
staat Pluto in de 19de graad Steenbok, het polaire teken van 
Kreeft, vrijwel op dezelfde plaats. 
De drie punten waarop Van Oldenbarnevelt werd 
veroordeeld door Maurits en de zijnen waren:

 - Religie: Maurits was door zijn oom Jan van Nassau 
streng calvinistisch opgevoed. Deze opvoeding stond 
in het teken van het in die tijd geldende principe 
Cuius regio, eius religio: de bestuurder bepaalt 
’s lands godsdienst. De kerk was in die tijd dus 
geen onafhankelijk instituut; de overheid bepaalde 
het bestuur van de kerk. Daarom ook werd de 
remonstrantie niet aan een kerkelijke instelling, maar 
aan de Staten-Generaal gericht. Van Oldenbarnevelt 
was als bestuurder, in tegenstelling tot de streng 
opgevoede Maurits, voorstander van ruimte voor 
afwijkende meningen binnen de kerk. De staatsgreep 
moet daarom ook in het licht van het principe Cuius 
regio, eius religio worden gezien; Maurits’ gezag zou 
een calvinistische eenheidskerk rechtvaardigen en 
een niet-verenigde kerk zou een niet-verenigd land 
tot gevolg kunnen hebben. Voorts werd de drang van 

159 Bron:www.beleven.org.
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Johan van Oldenbarnevelt naar een bondgenootschap 
met het katholieke Frankrijk en een wapenstilstand 
met het katholieke Spanje wantrouwend bekeken. 
Maurits zou in de wapenstilstand een list van de vijand 
vermoeden om het katholieke geloof terug te brengen.

 - Financiën: Johan van Oldenbarnevelt was zich goed 
bewust van de financiële situatie van de Republiek en hij 
wist hoe duur het oorlogsvoeren was. Voor hem stond 
vast dat een goede oorlog alleen kon worden gevoerd 
als het financiële fundament er was. De keerzijde was 
echter dat voor hem geld belangrijker was dan een 
mensenleven. Maurits was het tegenovergestelde. Hij 
was een soldaat onder zijn soldaten en bespaarde liever 
op de levens van zijn mannen dan op geld. Bovendien 
wist hij dat een slecht betaald leger zijn leider niet 
zou volgen. Deze tegenstelling had al eens tot nog 
oplosbare conflicten geleid, maar het Twaalfjarig 
Bestand, dat volgens Van Oldenbarnevelt noodzakelijk 
was vanwege de financiële situatie van de Republiek, 
leidde tot grote onenigheid met Maurits, omdat hij 
zich realiseerde dat de Spaanse vijand op dat moment 
op z’n zwakst was.

 - Karakter: Maurits was uitgesproken geduldig en 
voorzichtig. Hij overdacht van tevoren elke tactische 
stap en evalueerde deze daarna. Hij koos liever 
voor een kleine zekere militaire winst, dan voor 
een risicovollere grandioze overwinning. Johan 
van Oldenbarnevelt was echter iemand die verder 
vooruit placht te denken en ook grotere risico’s wilde 
nemen. Tot aan de slag bij Nieuwpoort vulden deze 
twee karakters elkaar aan. Maurits zag in de slag 
bij Nieuwpoort echter zijn gelijk bevestigd dat Van 
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Oldenbarnevelt te veel risico had genomen. Vanaf dat 
moment begon hij wrok tegen hem te koesteren.

De getransformeerde boodschap hiervan zou nu kunnen zijn 
dat er anders met geloof, geldzaken en individuele vrijheid 
moest worden omgegaan; hiervan kwam echter tijdens de 
regeringsperiode van Willem I weinig terecht. 

Wanneer Willem Frederiks vader, stadhouder van Nederland, 
is weggevlucht voor de Franse troepen, op 18 januari 1794, 
volgt het stadhouderloos tijdperk. Toen Napoleon in de Slag bij 
Leipzig in oktober 1813 werd verslagen, zette Gijsbert Karel 
van Hogendorp zich in om de Oranjes weer terug te halen naar 
Nederland. De gebroeders Van Hogendorp verdienen in de 
geschiedenis meer aandacht dan ze hebben gekregen, omdat 
met name Gijsbert Karel een sleutelfiguur is geweest voor de 
aanzet van de hedendaagse grondwet.
Gijsbert Karel had een oudere broer Dirk; de gebroeders 
kwamen uit een belangrijk adellijk geslacht. Opmerkelijk was 
dat de vader Willem van Gijsbert Karel gebrouilleerd was met 
zijn schoonvader Onno Zwier van Haren, omdat deze incest 
had gepleegd met de vrouw van vader Willem, Carolina, de 
moeder van Gijsbert Karel.160 Een opmerkelijk feit in een tijd dat 
dit soort dingen niet in de openbaarheid komt, maar hier dus 
wel. Beide zonen, Dirk en Gijsbert Karel, werden al op jonge 
leeftijd naar Berlijn gestuurd voor een militaire opleiding. Dit 
werkte sterk vormend op hen, maar beiden zouden toch een 
geheel andere biografische weg inslaan. Zo werd Dirk jurist 
en richtte Gijsbert Karel zich op de politiek en verdiepte zich 
in allerlei maatschappelijke problematiek. Gijsbert Karel werd 
voordat Willem V wegvluchtte naar Engeland de vertrouweling 
van diens vrouw Wilhelmina van Pruisen. Deze vriendschap 

160 De Gebroeders van Hogendorp, Edwin van Meerkerk, pag.61 e-book. 
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bekoelde in de negentien jaar toen Wilhelmina in Engeland zat 
en Gijsbert Karel zich voegde naar de heersende macht. 
In 1783 werd in Dordrecht het exercitiegenootschap de Vrijheid 
opgericht van de Patriotten; Pluto staat dan in de negende 
graad van Waterman, waar hij ook stond in de kinderjaren 
van Willem van Oranje, ook een revolutionair in zijn tijd. 
Het exercitiegenootschap bestond uit twee stromingen die 
geïnspireerd waren geraakt door de Franse Revolutie. De 
ene stroming komt voort uit de regenten en de tweede uit de 
burgerij. Beide stromingen sloten een soort monsterverbond 
en beklaagden zich over de halsstarrige houding van stadhouder 
Willem V van Oranje Nassau die, zoals reeds vermeld, niet 
openstond voor vernieuwing. Pluto in Waterman staat voor 
het hervormen van het machtsprincipe in het collectieve 
bewustzijn van groeperingen. De herhaling van een oud thema, 
Willem van Oranje komt nu in een variant weer boven; toen 
ging het om katholieken en protestanten, terwijl het nu gaat 
om regenten en burgers. In beide tijden wordt gestreefd naar 
vrijheid en gelijkwaardigheid.
Na de vlucht van stadhouder Willem V volgen er negentien 
jaar dat Nederland een republiek is, waarin de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden zich tot 1801 manifesteert 
in de zogenaamde Bataafse Republiek. De Franse tijd in de 
Noordelijke Nederlanden omvat de perioden:

 - Bataafse Republiek (1795-1801) - Pluto staat in 25 
graden Waterman tot 3 graden Vissen;

 - Bataafs Gemenebest (1801-1806) - Pluto staat in 3 
graden Vissen tot 10 graden Vissen;

 - Koninkrijk Holland (1806-1810) - Pluto staat in 10 
graden Vissen tot 14 graden Vissen;

 - Annexatie door het Eerste Franse Keizerrijk (1810-1813) 
Pluto staat in 14 graden Vissen tot 20 graden Vissen.
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Net als in andere delen van Europa groeide eind 18e eeuw in de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de weerstand 
tegen de adel, alsook de wens naar een eerlijker bestuur en 
een meer egalitaire maatschappij, zodat een einde zou kunnen 
worden gemaakt aan het verdelen van baantjes binnen de 
regentenklasse. Orangisten, die stadhouder Willem V 
zijn absolutistische macht wilden laten behouden, stonden 
tegenover Patriotten. De patriotten die, onder invloed van 
de Franse ideeën van de Verlichting en de Amerikaanse 
Revolutie stonden, wilden meer democratische invloed op 
het benoemingsbeleid uitoefenen en zodoende meer kansen 
scheppen voor de uitgesloten delen van de bevolking. 
In 1798 gaat Pluto over naar het teken Vissen en de 
stemming verandert dan, een nieuwe stemming doet haar 
intrede. Collectief gezien krijgt men nu meer oog voor de 
lijdende mensheid; de gevolgen van de klassenstrijd worden 
in het bewustzijn gehaald en ook het geloof zoals dat lang 
is gepraktiseerd, komt ter discussie te staan. Zoals eerder 
vermeld wordt in de tijd dat Pluto door Vissen loopt, ook 
Eduard Douwes Dekker, beter bekend als Multatuli, geboren 
(1820). Multatuli was openlijk anti-kerk, je zou hem de eerste 
openlijke atheïst in Nederland kunnen noemen. Ook neemt 
hij openlijk stelling tegen de heersende christelijke cultuur 
in Nederland en het kolonialistische bewind van Nederland 
in Nederlands-Indië. Zijn verblijf in Lebak (Java), met zijn 
ervaringen die hij daar opdeed, zal wereldwijd aandacht 
krijgen. Het lukte Multatuli onvoldoende gedurende zijn 
leven om de slavernij in het bewustzijn van Nederland 
te integreren. Tijdens zijn leven wordt wél de slavernij 
afgeschaft, maar het kolonialisme wordt pas in het midden 
van de twintigste eeuw beëindigd. Doordat de slavernij uit de 
negentiende eeuw niet voldoende bewust is gemaakt, heeft 



207

dit tot gevolg dat wij in de tweede helft van de vorige eeuw 
massaal gastarbeiders hebben aangetrokken om goedkoop 
voor ons te werken. Op onbewust niveau herhaalden wij 
de slavernij, nu echter op schijnbaar vrijwillige basis. Pluto 
liep toen in het polaire teken van Vissen, Maagd; het teken 
dat ook over, onder meer, arbeid gaat. De selectie op de 
arbeiders die naar Nederland mochten komen, deed dan 
ook sterk denken aan een moderne vorm van slavenhandel. 
Recentelijk liet Ahmed Aboutaleb in Zomergasten161 beelden 
hiervan zien. De beelden waren schokkend om te zien; 
artsen keken arbeiders in de mond en het leek veel op het 
keuren van vee op een veemarkt. Deze onbewuste neiging 
tot slavendrijven is nog steeds niet opgelost in de volksziel 
van Nederland en dient zich nu in getransformeerde vorm 
aan met Oost-Europeanen die volgens vele Nederlanders 
tegen een lager loon hun banen inpikken. In onze volksziel 
wordt dit als extra schrijnend ervaren omdat in het verleden 
wij degenen waren die bepaalden wie we toelieten en wie 
voor ons ging werken; nu Neptunus in het teken Vissen 
loopt (2016), overkomt het ons en overspoelt het ons. Dat 
dit thema zo sterk speelt, heeft te maken met het feit dat 
Neptunus, de planeet van spiritualiteit en medegevoel voor 
de naasten, de komende jaren door Vissen loopt. Ook de 
grote toename van vluchtelingen naar Europa heeft met 
deze stand te maken. Het is dan ook uitermate dom om deze 
vluchtelingen niet te helpen, oude collectieve schuld blijft 
bestaan als we nu daadwerkelijk ons niet inzetten voor de 
mens in nood. Pas in juli 2026 zal dit gegeven daadwerkelijk 
collectief echt kunnen worden begrepen.162 In deel 3 van deze 

161 Zomergasten van 26 juli 2015.
162 Op 25 juli 2026 maakt Neptunus een sextiel met Pluto. Dit houdt in dat 

medegevoel een meer vastere vorm kan krijgen.
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serie zal ik uitgebreid ingaan op de werking van Neptunus en 
de consequenties daarvan.

Na de nederlaag van Napoleon in de Slag bij Leipzig verlieten 
de Franse troepen in 1813 Nederland. De zoon van Willem V, 
Willem Frederik, wordt door Gijsbert Karel van Hogendorp 
uitgenodigd om terug te komen. Hij wordt op 2 december 
1813 als soeverein vorst ingehuldigd. Op 16 maart 1815 roept 
hij zichzelf uit tot koning der Verenigde Nederlanden en hertog 
van Luxemburg, waarna hij op 21 september 1815 in Brussel 
wordt ingehuldigd als koning Willem I. Dit tijdstip is belangrijk 
voor de Nederlandse volksziel; immers, wij staan hem toe dit 
te worden, terwijl de terugkomst een initiatief is geweest van 
enkele personen.
In 1815 is op het Congres van Wenen door de Europese 
mogendheden besloten om het hertogdom Luxemburg te 
promoveren tot groothertogdom en Willem I te erkennen als 
eerste groothertog; zijn koningstitel wordt hierbij bevestigd. 
Hiermee was de kersverse Nederlandse monarchie binnen 
Europa formeel erkend. Deze fungeerde als buffer voor zowel 
Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk. 
Van een parlementaire democratie is in het begin van de 
19de eeuw in Nederland nog allerminst sprake: het kiesrecht 
was beperkt tot een uitermate kleine groep ‘partijen’. De 
democratie die we nu kennen, bestond nog niet en van 
ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair gezag 
was nog geen sprake. De grondwet van 1813 voorzag in een 
grote macht van de koning en in een beperkte invloed van 
ministers en parlement. De ministers waren alleen aan de 
koning verantwoording schuldig en niet aan het parlement; 
hoewel het parlement wel een aantal rechten had verworven, 
had het geen bindend mandaat. Invloed kon dus alleen worden 
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uitgeoefend in samenwerking met de koning. Wanneer de 
koning autocratisch was, of zijn zin wilde doordrijven, dan was 
het parlement vleugellam. Een tweetal grondwetswijzigingen 
en een constitutionele crisis legden de basis voor de moderne 
parlementaire democratie.163

Gijsbert Karel, die zo’n groot aandeel heeft in de terugkeer 
van de Oranjes, had in zijn jeugd een zeer innige band met 
zijn leermeester in Duitsland. Deze innige band leek sterk 
homoseksuele trekken te hebben. Later in het leven van Gijsbert 
Karel zijn er echter geen aanwijzingen dat hij homoseksueel 
was.164 Hoewel de Oranjes veel te danken hadden aan Gijsbert 
Karel, kreeg hij op onverklaarbare wijze niet de erkenning 
voor zijn werk die hij in principe verdiende. Of dit te maken 
heeft gehad met het feit dat zijn broer Dirk zich tijdens de 
negentien jaar zonder de Oranjes bekeerde tot de Fransen 
en het patriottistische gedachtegoed omarmde, wordt niet 
duidelijk uit de geschiedenis, maar het zou een reden kunnen 
zijn. Onbewust zou een factor kunnen zijn geweest dat Gijsbert 
Karel in zijn leven met verdrongen homoseksualiteit te maken 
heeft gehad, waardoor zijn onbewuste een verbinding maakte 
met het verdrongen onbewuste van het Oranjecollectief waarin 
dit element ook een rol speelt door de generaties heen.165

Ik ben me bewust dat mijn stelling van wederkerende 

163 Grote Winkler Prins: http://www.winklerprins.com/online/?id=-
1021529067&sid=-48260&fromsearch=true&fromsearch=true
#N48260.

164 De gebroeders Van Hogendorp van Edwin van Meerkerk.
165 In de maansknoophoroscopen van koning Willem I en Gijsbert Karel van 

Hogendorp staan beide Uranussen in het eerste huis bij elkaar (conjunct). 
Dit wijst erop dat ze een gemeenschappelijk collectief verleden met 
elkaar hebben. Aangezien het hier om een maansknoophoroscoop gaat, 
dit is een schaduwhoroscoop, is dit primair een moeizaam proces.
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patronen allesbehalve wetenschappelijk is onderbouwd, 
maar mijns inziens moeten we af van statisch onderzoek 
omdat het een eenzijdige focus geeft die wezenlijk actief en 
creatief waarnemen te veel uitsluit. Ik ben niet de enige die 
deze mening toe is gedaan. Veel grotere persoonlijkheden 
van nu zoals Nassem Nicholas Taleb166 wijzen op de 
verraderlijke zekerheden die statistieken en onderzoeken 
ons geven. Veel uitkomsten zijn veelal toch op drijfzand 
gebouwd. Zo las ik in het boek van Rutger Bregman dat van 
de zevenendertig voorspellingen die het CPB doet er maar 
drie blijken te kloppen met de voorspellingen die ze uit hun 
statistisch onderzoek hebben vastgelegd.167 Het wordt tijd 
dat we weer onze creatieve kant gaan aanspreken en zelf 
gaan waarnemen; ieder levensverhaal moet een verhaal op 
zichzelf zijn waaruit verschillende conclusies te trekken zijn. 
Deze manifesteren zich in de fractalen die vertakkingen zijn 
afkomstig uit de collectieve geschiedenis van de familie/het 
volk van afkomst, gecombineerd met ervaringen uit vorige 
levens, die opgeslagen liggen in het persoonlijk onbewuste.

166 Schrijver van onder meer De Zwarte zwaan.
167 De geschiedenis van de vooruitgang van Rutger Bregman, pag. 209.
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De collectieve verbinding tussen 
Nederland en Rusland

Wanneer iemand naar de maan wijst, dan kijkt de domoor 
naar de vinger, de wijze kijkt naar de maan.

Auteur onbekend (Chinees spreekwoord)

In dit hoofdstuk wil ik de parallelle gebeurtenissen 
beschrijven die Nederland en Rusland in het collectief 
onbewuste met elkaar verbinden. Wanneer zaken worden 
verdrongen, ontstaat er in het bewuste vaak irritatie ten 
opzichte van de partij die een onderwerp opnieuw onder de 
aandacht brengt. Standaard kun je trouwens altijd zeggen 
dat wanneer irritatie over iemand of iets optreedt, dat er 
onbewust iets wordt geactiveerd dat niet is verwerkt. 
Opmerkelijk is dat de doorsnee Nederlander veel meer 
moeite heeft met de Rus dan met de Amerikaan, terwijl 
ze niet voor elkaar onderdoen in corruptie en crimineel 
gedrag. Dat dit zo is, heeft te maken met het feit dat we in 
het collectief onbewuste minder onopgeloste zaken hebben 
met de VS dan met Rusland. De VS is in wezen een grote 
vergaarbak van volkeren uit de hele wereld, die een nieuw 
leven willen beginnen; een tendens die heel geliefd is in 
deze tijd, het opnieuw beginnen. De collectieve mentaliteit 
van de Amerikaan is meer ‘doe wel en zie niet om’. De 
Amerikaan vertegenwoordigt door zijn korte zijnsperiode 
het jeugdige archetype. Een mentaliteit die heel geliefd 
is in deze tijd. Het hoeft echter geen betoog dat ook zij 
bezig zijn geschiedenis te schrijven. Recentelijk kwam een 
inzichtelijk boek hierover uit van Eric Lichtblau, Nazi’s in 



212

Amerika, waaruit blijkt dat vele nazi’s na de oorlog een veilig 
onderkomen hebben gevonden in de VS en goede banen 
hebben gekregen. De VS is de vergaarbak geworden van 
de collectieve vergetelheid maar ook zij gaan op termijn 
collectieve geschiedenis schrijven ondanks hun jonge staat; 
zoals een kind onvermijdelijk een keer een volwassene wordt 
en verantwoording moet afleggen van zijn daden.168 

Voor Rusland is Peter de Grote (1689-1725) een belangrijk 
keerpunt in de Russische geschiedenis geweest. Hij streefde 
naar een politiek die overeenkomt met die in Europa (vooral 
militair, maritiem en technisch). Hierdoor was Rusland 
in staat als grote mogendheid op te treden, met name 
tegen Zweden. De strijd tegen Karel XII van Zweden, de 
zogenaamde Grote Noordse Oorlog, vult een belangrijk 
deel van Peters regeringstijd. In 1721 verwierf Rusland bij 
de Vrede van Nystad een groot stuk Oostzeekust en nam 
daarmee Zwedens rol van grote mogendheid aan de Oostzee 
over. In zijn binnenlandse politiek bracht Peter geen 
diepgaande maatschappelijke hervormingen teweeg, maar 
hij versterkte de autocratie en de dienstbaarheid van alle 
onderdanen aan de staat, terwijl ook, tegen Peters bedoeling 
in, het lot van de boeren werd verzwaard. Hij moderniseerde 
het bestuursapparaat en bracht de kerk volkomen onder 
staatsgezag. Symbolisch voor de westerse gerichtheid was dat 
Peter het door hem gestichte Sint-Petersburg tot hoofdstad 
maakte in plaats van het oude Moskou. Hij verminderde 
de macht van de gardesoldaten en bestrafte hun verzet met 
een volledige opheffing van de garde (1698). Peter bereikte 
dat Rusland voortaan als grote mogendheid in Oost-Europa 
kon optreden, terwijl binnenslands Europese zeden en 

168 De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring dateert van 4 juli 1776. 
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denkbeelden tot de hogere klassen in veel sterkere mate dan 
vroeger begonnen door te dringen.169

Peter de Grote woonde een tijd in een huisje aan de Zaan in 
Nederland en had daar een minnares, Anna Mons; het lukte 
Anna bijna om met Peter te trouwen. Anna was een dochter 
van een wijnkoper. 
Peter trouwde twee keer. Zijn eerste vrouw, Eudoxia 
Lopoechina, liet hij opsluiten in een klooster, omdat 
echtscheiding onmogelijk was.170 N.B. Willem van Oranje deed 
hetzelfde met Anna van Saksen. Later zou Alexander II, zijn 
achterkleinkind, voor eenzelfde dilemma komen te staan, 
maar dit loste hij op door er een parallel leven op na te 
houden. 
Peter was de eerste Russische tsaar die buiten de grenzen 
van zijn rijk reisde en had een grote liefde voor het water. 
De tweede vrouw van Peter was een gewoon meisje uit het 
volk dat geadopteerd was. Zij was kokkin en haar echtgenoot 
was een rondtrekkende dragonder die zich nauwelijks om 
haar bekommerde. Door haar grote schoonheid wordt ze 
opgemerkt door Peter. In aanvang is ze de minnares van 
prins Mensjikov. Peter komt zodoende met haar in aanraking 
en is zo verrukt van haar, dat hij haar huwt hoewel hij al 
getrouwd is. Haar naam Martha Skavronska werd Jekaterina 
(Catharina) en ze zou na Peters dood tsarina van Rusland 
worden (1725-1727). Dit bereikte ze bovenal dankzij haar 
charmes en goede karaktereigenschappen.171

Er lopen heden ten dage parallellen met die van onze 
Nederlandse koning. De liefde voor het water bij Peter is ook 
weer terug te vinden bij onze koning Willem Alexander, die 

169 Grote Winkler Prins, ‘Peter de Grote’.
170 Wikipedia: Peter I tsaar van Rusland.
171 Biografie: Alexander II van Edwin Radzinsky, pag. 17 en 18.
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voorzitter was van de VN-adviesraad voor water en sanitatie 
(UNSGAB). De liefde voor een gewone vrouw uit het volk 
kun je terugvinden in beide levensverhalen; ook Willem 
Alexander heeft de nodige weerstand moeten overwinnen 
om zijn huidige vrouw te trouwen. 
Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk, koning Willem I, 
ontstaat na de dood van Wilhelmina van Pruisen opschudding 
omdat hij wilde trouwen met de hofdame van Wilhelmina. 
Dit werd niet geaccepteerd door zijn zoon, hij kreeg geen 
toestemming voor het huwelijk. Hij trouwde toch en leefde 
na zijn huwelijk in Berlijn, om pas aan het eind van zijn leven 
het conflict met zijn zoon op te lossen. Koning Willem I 
heeft tijdens zijn huwelijk met Wilhelmina van Pruisen een 
tweede leven onder het dak van zijn paleis. Hij verwekte bij 
zijn minnares Maria Dorothea Hofmann vier kinderen, van 
wie de oudste waarschijnlijk overleed. Tot groot verdriet 
van Maria, trouwde Willem niet met haar na de dood van 
Wilhelmina, maar met de hofdame van zijn overleden 
vrouw Henriëtte d’Oultremont de Wégimont.172 Tsaar 
Alexander trok in 1880 wel de consequentie uit zijn daden en 
trouwde de vrouw met wie hij een parallelle relatie had; een 
morganatisch huwelijk was geboren. Sinds het begin van de 
twintigste eeuw is het een veelvuldig terugkerend thema in 
de Oranjefamilie om iemand als huwelijkspartner te kiezen 
die net niet past in de collectieve volksziel van Nederland, 
het zogenaamde ‘foute huwelijk’. Beatrix met Claus die lid 
was van de van de Hitlerjugend; Irene die trouwde met een 
katholieke prins van een dubieus geslacht; Friso die trouwde 
met een vrouw die een relatie had gehad met een crimineel. 
Dat het foute huwelijk optreedt in de twintigste eeuw, 
komt door het nieuwe bewustzijn dat in 1930 is ontstaan; 

172 Biografie: Koning Willem I van Jeroen Koch, pag. 199.
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collectieve problematiek wordt nu veel indringender onder 
de aandacht gebracht. 
Opvallend is dat Máxima, vanaf het begin dat zij in Nederland 
is, bij een populariteitsonderzoek steeds het meest geliefde 
lid van het koningshuis blijkt te zijn. Dit wijst erop dat een 
oud probleem dat al enige eeuwen in het familiecollectief 
leeft, eindelijk een plaats heeft gekregen. Ook is het zo dat 
er met dit huwelijk in het persoonlijk karma van Willem 
Alexander iets wordt opgelost. Zo schreef ik in 2005 in Een 
oude geschiedenis in een nieuwe tijd dat ik een vermoeden heb 
dat Willem Alexander de reïncarnatie is van Peter de Grote. 
Peter de Grote heeft een tijdje in Nederland gewoond in 
het zogenaamde tsarenhuisje in de Zaanstreek. Ook schreef 
ik dat ik dacht dat koningin Beatrix de reïncarnatie van 
Lenin is. Aangezien de uitgevers aan wie ik mijn manuscript 
aanbood mij destijds waarschuwden voor een eventuele 
aanklacht van de RVD die vanwege deze bewering tegen 
mij kon worden ingediend, heb ik het boek uiteindelijk in 
eigen beheer uitgegeven. Mijn echtgenoot raadde mij toen 
aan een exemplaar naar de koningin te sturen. Tot mijn 
verwondering kreeg ik via haar secretaresse een bericht dat 
de koningin met belangstelling het boek had gelezen en dat ze 
het interessant vond. Uiteraard kan het een standaardbriefje 
zijn geweest, maar diezelfde week hoorde ik van iemand dat 
ook zij een brief aan de koningin had geschreven over een 
onderwerp dat haar na aan het hart lag; zij had echter een 
vrij venijnig antwoord gekregen. 
In het begin van Beatrix’ huwelijk met Claus heeft zij ook 
enige opzienbarende reizen gemaakt naar Rusland waarover 
de regering ‘not amused’ was. We leefden toen nog in de tijd 
van de zogenaamde Koude Oorlog, waarin Rusland werd 
gezien als grote dreiging. Willem Oltmans schrijft over 
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de interesse van het echtpaar in het communisme in Mijn 
vriendin Beatrix. Een opvallende synchroniciteit is dat Willem 
Alexander en Máxima als eerste staatsbezoek Rusland kiezen! 
Een ander beeld dat in het collectief geheugen staat geprent 
is het biertje dat Willem Alexander en Máxima met Poetin 
drinken tijdens het bezoek aan de Olympische Winterspelen 
in 2014. Aan deze observaties kun je ervaren dat we een 
veel stevigere collectieve verbinding met Rusland hebben 
dan uiterlijk schijnt. Maar omdat het om veel verdrongen 
materiaal gaat, zal de irritatie groot zijn ten opzichte van 
elkaar.

Je ziet aan dit voorbeeld dat het oplossen van collectieve 
problematiek begint in iemands persoonlijke karma. 
Vanuit een persoonlijke behoefte van de ziel wordt in het 
voorgeboortelijk besluit namelijk naar een familie gezocht 
waarin het bepaalde karmische thema verder kan worden 
uitgewerkt. Doordat Willem Alexander in zijn karma een 
herinnering heeft aan een huwelijk dat niet mocht worden 
gesloten omdat hij getrouwd was en scheiden niet mocht, 
is er een soort opstandigheid ontstaan in de ziel. Deze 
opstandigheid zagen we toen er toestemming moest worden 
gegeven voor het huwelijk door de minister-president. De 
bedenkingen over zijn schoonvader werden door hem met 
verkeerde informatie gepareerd. Dit maakte de zaak niet 
gemakkelijker, maar complexer. N.B. Tijdens een bezoek aan 
New York deed namelijk Willem Alexander een poging om aan 
journalisten duidelijk te maken dat zijn schoonvader geen ‘vuile 
handen had gemaakt tijdens het regime van Videla’, door te verwijzen 
naar een ‘open bron’ waaruit dit kon worden opgemaakt. Deze bron 
bleek een ingezonden brief van generaal Videla zelf te zijn. 173

173 Videla was president van Argentinië en veroorzaker van de verdwijningen 
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Deze oude karmische thema’s uit het leven van Peter de 
Grote komen nu in dit leven in een variant weer naar hem 
toe. De consequentie van het krankzinnig verklaren van zijn 
eerste vrouw in een vorig leven zie je getransformeerd terug 
in de vermeende dubieuze reputatie die zijn schoonvader nu 
heeft ten opzichte van de mensenrechten. In het verleden 
heeft de ziel van Willem-Alexander daar moeizaam afstand 
van genomen. In interviews ontkende hij steeds en haalde 
verkeerde bronnen aan, onder andere uitspraken van Videla 
zelf, om zijn schoonvader zodoende vrij te pleiten. Met geen 
mogelijkheid kon hij naar de media toe de zaak objectief 
benaderen; op een gegeven moment zijn de journalisten 
opgehouden om er vragen over te stellen. Dat hij dit niet 
kon, kwam omdat er bij hem onbewust een patroon is 
geconditioneerd om fouten te willen wegmoffelen. Omdat 
karma altijd wil worden omgevormd naar waarheid, komt 
hij er deze keer niet mee weg. Toen Máxima het benoemde 
in een openbaar interview als ‘dat was een beetje dom!’ 
smolt Nederland en sloot haar in het hart omdat ze zo eerlijk 
was.174 Deze zomer werd bekend in een open interview met 
oud-minister-president Kok, dat de uitspraak van Máxima 
ingestudeerd was, met als doel de kou uit de lucht te halen 
bij de Nederlandse bevolking. De zogenaamde ‘vrouw uit 
het gewone volk’ mocht nu het laatste woord hebben door 
te zeggen dat leiders dom kunnen zijn. Door deze uitspraak 
kon een soort helingsproces ontstaan in oud zeer, dat al vele 
eeuwen leefde in het collectief onbewuste; maar wederom 

van gewone burgers [geschat aantal slachtoffers tussen de 9.000 en 
30.000 burgers]. De vader van Máxima was in die tijd minister van 
landbouw. De bron waar W.A. aan refereert, is dus op voorhand een 
onbetrouwbare bron.

174 Bron: Andere Tijden-special van 7 september 2015.
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was het weer niet de hele waarheid zoals bleek uit het recente 
interview met Wim Kok. Juist de variant of aftakking van een 
onbewust verdrongen conflict - in de kwantummechanica 
fractaal genoemd - maakt dat de associatie van een karmisch 
verband met de geschiedenis niet zo snel wordt gemaakt en 
over het hoofd wordt gezien. De combinatie van karma en 
een verdrongen obsessie in het familie- of groepscollectief, 
maakt dat beide elementen in harmonie met elkaar moeten 
komen. Hoe eerder er bewustzijn voor de geschiedenis van 
groeperingen wordt ontwikkeld, hoe beter een groep gaat 
functioneren. 
 
De objectief aanwijsbare collectieve (erfelijke) familiebanden 
van de Oranjes met Rusland beginnen met het huwelijk 
van Anna Paulowna met de latere koning Willem II. Zijn 
zoon, Willem III, huwde met Sophie, een nichtje van Anna 
Paulowna. Ook koningin Wilhelmina trouwde met een 
Romanov-nazaat: prins Hendrik was een achterkleinkind 
van de oudste zus van Anna Paulowna. Kortom, zowel 
karmisch als collectief zijn wij intens verbonden met 
Rusland, maar we zijn ons daar nauwelijks van bewust. 
Opvallend is dat ons koningshuis als een van de weinige 
monarchieën de staatsbezoeken aan Rusland erg belangrijk 
vindt. Wanneer een ontmoeting onbewuste raakpunten 
heeft, collectief of karmisch, dan heeft dit tot gevolg dat er 
veel patronen over en weer worden overgenomen van elkaar, 
en projecties175 ontstaan; dit uit zich veelal in misverstanden 
en miscommunicatie. 
Zo waren aan het staatsbezoek in november 2013 allerlei 
incidenten voorafgegaan; de homohaat van Rusland waar 

175 Een projectie is een slechte eigenschap die je hebt en waar je niet naar 
durft te kijken, en die je nu denkt te zien in de ander. 
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de Nederlandse vereniging voor homoseksuelen COC zich 
niet in kon vinden. In het najaar van 2013 kwam de politie 
van Den Haag in opspraak omdat er geweld was gebruikt 
tegen de Russische diplomaat Borodin; de buren van hem 
hadden geklaagd over zijn gewelddadige houding richting 
zijn kinderen in de flat.176 De diplomaat is naar eigen zeggen 
geboeid en met een stok op zijn hoofd geslagen door de 
politie. Poetin eiste daarna in het openbaar excuses. 
De combinatie van persoonlijk en collectief onbewuste heeft 
tot gevolg dat zielen die een leiderspositie hebben gehad in 
hun vorige incarnatie, de neiging vertonen in een volgend 
leven in eenzelfde soort leefsfeer te willen reïncarneren, 
maar dan in een variant. Dit wordt nog versterkt doordat 
collectieve problematiek vaak niet echt wordt opgelost en 
veeleer wordt opgeslagen in het collectieve geheugen, dat 
veelal vervuild raakt door onjuiste overdracht en informatie. 
Met andere woorden: wanneer de geschiedschrijvers de 
werkelijke toedracht subjectief weergeven, wat veelal 
te goeder trouw gebeurt, dan ontstaat er een behoefte 
om het evenwicht te herstellen in de volksziel. Het is een 
grote verdienste van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
dat ter gelegenheid van tweehonderd jaar koningschap er 
drie biografieën zijn geschreven over de drie Nederlandse 
koningen. Jammer is dat er geen aandacht is besteed aan de 
eerste koning Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon 
Bonaparte, die ondanks zijn korte regeerperiode van vier 
jaar toch veel voor Nederland heeft betekend.
 
Ik ontdekte naar aanleiding van de ramp met de MH17 
dat het tijdstip van de ramp vrijwel dezelfde graad op 

176 Bron: http://www.nrc.nl/nieuws/2013/10/08/poetin-eist-excuses-
van-nederland-na-arrestatie-russische-diplomaat/.
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de ascendant heeft staan als de geboortehoroscoop van 
Koning Willem II.177 Wanneer je zo’n overeenkomst vindt, 
ga je vooral zoeken in die richting en probeer je beide 
gebeurtenissen met elkaar te verbinden. Zo is bijvoorbeeld 
in de opbouw van de horoscoop van de ramp te zien dat de 
dader meer het profiel heeft van de Russische separatisten 
dan van de Oekraïners; op het moment dat ik dit schrijf, 
augustus 2015, is het onderzoek nog gaande en het kan nog 
jaren duren, aldus onze minister-president Mark Rutte, 
voor er een uitspraak komt. Recentelijk is door Rusland 
een VN-tribunaal voor de berechting van de daders van de 
MH17 afgewezen. Na de vele economische sancties die zijn 
ingesteld naar aanleiding van de ramp en de inname van de 
Krim, is Rusland minder dan ooit bereid mee te werken 
aan een VN-tribunaal; wat vanuit hun optiek begrijpelijk 
is. Volgens Rusland zou een VN-tribunaal contraproductief 
werken. Mischa Wladimiroff, adviseur van onder meer het 
Joegoslavië-tribunaal, stelde voor om de Russen zelf de 
verdachten van de aanslagen te laten berechten, met toezicht 
van Nederland.178 Deze vorm zou het probleem terugbrengen 
naar de oorspronkelijke collectieve bron. Te vaak worden 
in de hedendaagse samenleving, door de grote behoefte 
aan objectiviteit, te veel andere partijen betrokken in een 
beoordeling. De kracht ligt erin het eenvoudig te houden.
Stel dat de separatisten echt de schuldigen zijn, dan maakt 
dat de Oekraïners op zichzelf niet automatisch onschuldig. 
Er zijn in deze ingewikkelde zaak meer schuldigen aan te 
wijzen. Helaas hebben wij in Nederland, met de meeste 

177 Tijdstip ramp MH17: 17 juli 17.15 uur, Donetsk. Koning Willem II: 6 
december 1792 omstreeks 8.00 a.m. in Den Haag.

178 Dagblad Trouw 31 juli 2015: ‘Laat Nederland en Rusland de daders 
berechten’.
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slachtoffers (195), ook afgeleide schuld. Niet in de laatste 
plaats omdat het vliegen boven oorlogsgebied niet is gestaakt. 
Frankrijk en Engeland hebben dit wel gedaan, zoals later 
bleek. Ook Oekraïne sloot het luchtruim niet, hoewel er 
enige dagen voor de crash nog vliegtuigen naar beneden 
waren gehaald. Economische motieven hebben daarin, 
hoewel men het ontkent, een rol gespeeld. Op jaarbasis 
zou Oekraïne, dat er economisch slecht voor staat, er 120 
miljoen euro op verliezen.179 Het feit dat we dit niet hebben 
gedaan, kan een bewijs zijn voor onze onbewuste collectieve 
binding met Rusland. In het voorjaar van 2014 werd dit 
onder meer duidelijk toen we een veel te grote delegatie naar 
de Olympische Spelen stuurden, ondanks talloze voorvallen 
die ons waarschuwden dat Rusland de mensenrechten niet 
respecteert. Zie hiervoor deel 1.

Na intensief astrologisch onderzoek dat ik heb gedaan naar 
aanleiding van de ramp met de MH17, kwam ik tot de theorie 
dat de ziel van Koning Willem II kan zijn gereïncarneerd in 
minister-president Mark Rutte. Mark Rutte is geboren op 14 
februari 1967 om 18.53 uur in Den Haag.180 Ik ga hier voor 
de leesbaarheid van het boek de technische astrologische 
aspecten die dit beeld moeten onderbouwen, niet uitwerken; 

179 Bron: MH17-rapport van Tjibbe Joustra, 13 oktober 2013, Nieuwsuur 
(NPO).

180 Dat ik dit niet met zekerheid kan zeggen, heeft te maken met het feit 
dat ik niet weet of de tijd van Mark Rutte klopt. Ik heb de tijd gekregen 
van een collega die het op haar beurt uit een tijdschrift had. De 
maansknoophoroscopen, die niet zo heel gevoelig zijn voor de exacte tijd, 
geven echter verrassende aanknopingspunten. Wat in elk geval frappant 
is, is dat in de overlijdenshoroscoop van koning Willem II Saturnus - de 
planeet van het persoonlijk karma - exact in dezelfde graad staat als op de 
geboortedag van Mark Rutte. Dit kan maar één keer in de ruim 29 jaar!
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hiervoor verwijs ik naar workshops en mijn cursussen over 
de methodiek. Ik wil hier werken vanuit de waarneming en 
de psychologische verklaring daaromtrent. 
In deel 1 van deze serie heb ik uitgebreid over het leven van 
koning Willem II geschreven. Het is de verdienste van Jeroen 
van Zanten dat hij de biografie van koning Willem II in een 
positiever daglicht heeft geplaatst. Tot het moment dat de 
biografie van hem uitkwam (2013), werd koning Willem 
II meestal weggezet als een wat slappe niet doortastende 
koning. Dit ten onrechte, het is de enige Nederlandse koning 
- op een mislukte poging van koning Willem I na181 die ooit 
met succes heeft gevochten voor Nederland. Hij vervulde 
een belangrijke rol bij de slag bij Quatre-Bras op 15 juni 
1815. Ook tsaar Alexander I van Rusland vocht tegen de 
overheersing van Napoleon in de derde coalitieoorlog in 
1805 en bezegelde dit op 25 juni 1807 in de Vrede van Tilsit. 
Dit was een akkoord tussen Pruisen, Frankrijk en Rusland. 
Willem II werd de held in de Slag bij Waterloo.
Naar aanleiding van mijn vermoeden wat betreft Rutte, 
deed ik op 1 maart 2016 bij Nieuwsuur NPO een bijzondere 
waarneming. Jesse Klaver (GroenLinks) en Sybrand Buma 
(CDA), beiden van oppositiepartijen, vroegen zich af waarom 
Rutte niet transparant is over het aantal vluchtelingen dat dit 
jaar naar ons land komt. In het kader van het niet-transparant 
zijn van Rutte sprak Jesse Klaver uit “de premier creëert 
zijn eigen Waterloo”, een niet-alledaagse uitspraak dunkt 
me! Heel vaak zie je dat de omgeving van iemand, geheel 
onbewust, inhouden uit zijn onbewuste uitspreekt. 

181 In september 1799 sloot Willem Frederik, de latere koning Willem I, 
zich aan bij de Britse en Russische troepen en vocht in Noord-Holland 
tegen de Bataafs-Franse legermacht. 
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Het is inzichtelijk dat het negatieve beeld dat Nederland van 
Koning Willem II heeft, in de collectieve volksziel is blijven 
hangen. Het zegt iets over onze collectieve mentaliteit, die 
kennelijk alleen oog heeft voor dat wat aan zijn leven chantabel 
was. Door de biseksualiteit van Willem II was zijn leven 
niet transparant en kreeg hij vaak negatieve projecties over 
zich heen. Een fractaal van de biseksualiteit is de homohaat 
die nu uit Rusland komt, het geeft ons de mogelijkheid 
om dit negatieve beeld indirect alsnog te verwerken. Deze 
biseksualiteit kleurde het leven van Willem II; maar ook zijn 
liefde voor België en zijn eenzame jeugd, waar hij voor zijn 
opvoeding naar Engeland werd gestuurd om daar te worden 
klaargestoomd voor een huwelijk met de kroonprinses 
Charlotte, hebben zijn leven getekend.182 Opmerkelijk is dat 
ondanks zijn biseksualiteit hij toch een gelukkig huwelijk 
heeft gehad met Anna Paulowna. Wanneer Willem II sterft, 
is Anna ontroostbaar. Bij zijn dood laat hij Anna achter met 
grote schulden. Willem II heeft gedurende zijn leven grote 
geldschulden omdat hij een dure leefstijl heeft, maar er ging 
ook veel geld verloren door personen die hem chanteerden. 
Zo achtervolgde Eilert Meeter hem met chantage. Ook 
geeft hij zijn geld uit aan dure kunst. In juni 1848 schrijft 
hij zijn zwager tsaar Nicolaas over zijn nijpend geldtekort. 
Dankzij Anna’s toelage, die ze kreeg van haar Russische 
familie, konden de ergste financiële gaten worden gedicht. 
Anna had als grootvorstin een omvangrijk bezit, dat na de 
dood van Willem vrijwel is verdwenen.183 Het geld dat in 
die tijd uit Rusland naar het Huis van Oranje is gestroomd, 
moet niet worden onderschat. Ik las het boek Sophie in 
Weimar van Thera Coppens. Hierin wordt beschreven hoe 

182 Biografie: Koning Willem II van Jeroen van Zanten.
183 Biografie: Koning Willem II van Jeroen van Zanten pag. 599.
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Sophie von Sachsen-Weimar geboren als dochter van Koning 
Willem II veel geld erfde en besteedde aan het door haar 
opgerichte (eerste) Goethe Instituut. Dit is vooral geld dat 
via haar moeder naar haar toekwam. Ook hieraan zie je het 
element van het huwelijk van Willem van Oranje met Anna 
van Saksen, waar wordt getrouwd om het geld, zich weer 
herhalen. 
Twee zaken worden na het koningschap van Willem II 
verankerd in de volksziel. De zuinigheid en de angst niet 
genoeg te hebben, bepalen enerzijds de zogenaamde 
koopmansmentaliteit, die sinds Willem van Oranje al 
aanwezig is en nu wordt versterkt. Het andere is de onbewuste 
neiging om financieel van Rusland te willen profiteren. De 
grote delegatie die door Nederland in februari 2014 naar 
de Olympische Spelen werd gestuurd - in tegenstelling tot 
wat andere landen deden - komt voort uit een onbewuste 
angst financieel het zonder hun handelsovereenkomsten 
met Rusland niet te redden. De angst is geheel autonoom 
geworden. Autonoom wil zeggen dat het mechanisme 
werkt, maar er geen bewustzijn is voor de bron van het 
mechanisme.
Een ander punt is dat wanneer Willem II sterft en naar de 
andere dimensie gaat, er zoveel schulden en onopgeloste 
problematiek zijn, dat zijn ziel een en ander niet goed kan 
loslaten. De ziel voelt door de niet opgeloste dilemma’s, dat 
er vanuit het aardse leven nog aan hem wordt getrokken en 
‘vertrekt’. Wanneer er aan een ziel wordt getrokken door 
onopgeloste zaken, ontstaat er een neiging om weer in de 
buurt van het onopgeloste probleem te willen incarneren, 
maar dan in een variant. De verantwoordelijkheden liggen 
dan meestal anders, zo ook bij de gereïncarneerde ziel van 
Willem II. Op 30 mei 2015 kopt de Volkskrant met de 
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voorpagina: ‘Het mysterie Mark Rutte: De onkwetsbare 
premier’, waarin voor de zoveelste keer wordt geprobeerd 
een profiel van zijn persoonlijkheid te schetsen. In het 
artikel wordt geschreven: Er is amper een volk op aarde dat zijn 
regeringsleider zo slecht kent. We weten precies genoeg om te beseffen 
dat er over de premier niets bekend is. Wat weten we wel, even 
op een rijtje gezet: 

 - hij is verstokte vrijgezel, wordt door sommige media 
gelieerd aan herenliefde maar hiervoor zijn geen 
aanwijzingen.

 - hij rijdt in een oude tweedehands Saab (gekocht bij 
garage Wim Kok);

 - hij woont heel eenvoudig in een appartement en gaat 
nooit extravagant op vakantie;

 - hij is altijd vriendelijk, positief en gesloten over zijn 
eigen leven;

 - hij declareert nooit zijn onkosten zoals zijn 
partijgenoten de laatste tijd nogal eens deden, 
waardoor ze in opspraak kwamen;

 - hij kan heel driftig zijn; 
 - hij heeft een grote trouw aan zijn moeder, doet voor 

haar de boodschappen in de supermarkt;
 - hij is het jongste kind van zeven kinderen;
 - hij geeft nog twee uur in de week maatschappijleer 

aan vmbo-leerlingen;184

 - hij doet vaak beloftes die hij niet waar kan maken, 
zoals bijvoorbeeld de verkiezingsbelofte 1000 euro die 
zou worden betaald aan iedere werkende burger, en 
ook de uitspraak ‘geen cent meer naar Griekenland’.

Vooral de geslotenheid, die niet veel te maken lijkt te hebben 

184 NRC van 9 oktober 2010 en Volkskrant van 30 mei 2015.
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met een afweermechanisme om de privacy te beschermen, 
intrigeert de journalisten. Je voelt aan dat dit geen 
aangeleerde vaardigheid is, maar een karaktereigenschap die 
diep verankerd ligt in het onbewuste en die hij heeft omgezet 
in een talent. Voor de astrologen onder u, Mark Rutte heeft 
maar liefst drie yodfiguren in zijn horoscoop; een yodfiguur 
verwijst altijd naar een talent, maar ook naar verdrongen 
materiaal dat kan worden gebruikt om dit talent te verlossen 
uit zijn verdringing. 
Koning Willem II wordt vanaf zijn jongste jeugd min of meer 
geterroriseerd door zijn vader die hem naar Engeland stuurt 
om de Engelse prinses Charlotte te trouwen, om zodoende 
macht en aanzien voor de familie te verwerven. Door deze 
vroege indoctrinaties zijn de wensen van hemzelf niet of 
nauwelijks tot ontplooiing gekomen, waardoor ze altijd in 
het geheim moesten worden uitgeleefd. Dit maakte Willem 
II uiteindelijk chantabel.
Wanneer Willem II in 1840 koning wordt, laat zijn vader 
een economische puinhoop achter voor het land. Wel heeft 
Willem I zichzelf verrijkt, maar het land is bijna bankroet. 
In tegenstelling tot zijn vader vreest hij wel een machtig 
parlement. Hoewel het eerst wel zo lijkt, is Willem II 
uiteindelijk niet vooruitstrevend, maar hij gaat wel in 
gesprek met de verschillende partijen. De combinatie van 
een autoritaire vader en de tijdsgeest die behoefte heeft aan 
meer inspraak en democratie, biedt een tegenstrijdigheid 
waarmee Willem II uit de voeten moet kunnen. Deze twee 
ingrediënten zie je ook in getransformeerde vorm terug in 
het leven van Mark Rutte. Wanneer je de korte opsomming 
uit de Volkskrant die ik hierboven geef op je laat inwerken, 
denk je meer dat je met een socialistische minister-president 
te maken hebt dan met een steeds rechtser wordende 
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premier. Er zit een contradictie in dit verhaal; dezelfde 
contradictie kom je ook tegen in de biografie van koning 
Willem II. Op de leeftijd van 21 jaar verliest Mark Rutte 
op relatief jonge leeftijd zijn vader. Praten van man tot man, 
wat vader en zoon kunnen doen, valt nu weg. Volgens het 
boek Mark Rutte alleen voor de politiek van Marijn van der 
Kooij en Dirk van Harten vindt Rutte dit een groot gemis en 
vertelt hij dat hij vaak oudere mannelijke vrienden uitzoekt 
om mee te praten.185 De Volkskrant noemt hem: de Autonome 
mensmachine.186 Wat inhoudt dat hij een heel uitgesproken 
mensbeeld neerzet. Zo kun je alleen maar worden als je 
diepgaande ervaringen hebt gehad met de voors en tegens 
van (eerder) leiderschap. De vele beloftes en het oplossen 
van het vluchtelingenproblematiek maken dat de oppositie 
hem verwijt niet eerlijk te zijn.
De verregaande objectiviteit - tot op het onpersoonlijke af - 
die Rutte steeds weet te betrachten in de politiek, heeft te 
maken met het feit dat in moeilijke situaties in heel korte tijd 
het onbewuste kan worden geraadpleegd waarin ervaringen 
liggen opgeslagen aan leiderschap waarmee eerder ervaring 
is opgedaan. Het is ook het vermogen van de ziel om in 
één nacht van conservatief, liberaal te worden. Menigeen zou 
met bepaalde uitspraken, zoals de belofte die hij deed in 
de verkiezingscampagne van 2012, niet wegkomen, maar 
op een of andere manier voelt het bij Rutte allemaal vrij 
natuurlijk aan en krijgt hij amper tegengas. 
Vlak na de dood van Ruttes vader sterft een jaar later zijn 
achttien jaar oudere broer aan de gevolgen van aids. Deze 
ziekte, die vooral veel voorkomt bij homo’s, is een soort 

185 Mark Rutte alleen voor de politiek van Marijn van der Kooij en Dirk van 
Harten, pag.40.

186 Volkskrant van 30 mei 2015.
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fractale herbeleving van de homoseksualiteit uit het vorige 
leven. Een en ander moet niet worden gezien als straf, maar 
als een poging om het fenomeen homoseksualiteit beter te 
kunnen begrijpen en te integreren in het bewustzijn. 
Een andere getransformeerde situatie deed zich voor in 2014 
tijdens de Olympische Spelen. Vele landen weigerden naar de 
officiële opening te gaan omwille van Poetins onverdraaglijke 
opstelling ten opzichte van homoseksualiteit. Rutte ging 
toch! Waarom zou je zo denken? Een verklaring zou kunnen 
zijn omdat hij homoseksualiteit in zijn onbewuste niet onder 
ogen wil zien, net als Poetin, en daar onbewust op één lijn 
zit met Poetin.
Jort Kelder, een goede vriend van Rutte, noemt Mark 
anglofiel, dit kan verwijzen naar intensieve eenzame 
scholingsjaren in het leven van Willem II. Willem II werd 
namelijk in zijn jeugd met gouverneur Victor de Constant 
Rebecque naar Engeland toegestuurd om de Engelse cultuur 
beter te leren kennen. Dit in verband met een gepland 
huwelijk tussen hem en Charlotte, de Engelse prinses.187 
Willem wil dan het liefst gewoon in Berlijn blijven bij zijn 
vrienden, maar zijn vader verhinderde dat en zadelt hem op 
met een gepland huwelijk.
Rutte specialiseerde zich tijdens zijn studie geschiedenis in 
vaderlandse geschiedenis en schreef zijn doctoraalscriptie 
over de Patriotten aan het eind van de achttiende eeuw in 
Haarlem, een stad waar verlicht denken toen een hoge vlucht 
nam. Hier waren de wortels van het vroege liberalisme 
goed zichtbaar: een toepasselijk onderwerp voor de jonge 
liberaal.188 Het onderwerp dat hij heel nauwkeurig uitwerkte 

187 Biografie: Koning Willem II, pag. 46.
188 De scriptie is overigens in de universiteitsbibliotheek niet meer 

te raadplegen. Bron: Historisch Nieuwsblad van 5 augustus 2010, 
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in zijn proefschrift gaat vooral over het conflict in 1787 bij 
Goejanverwellesluis.
De aanhouding bij de Vlist en overbrenging naar 
Goejanverwellesluis is een gebeurtenis die plaatshad op 28 
juni 1787. Dit gebeurde op het hoogtepunt van de strijd 
tussen de Patriotten en Prinsgezinden.
Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem 
V, is op die dag op weg naar Den Haag om de Staten van 
Holland te bewegen haar verdreven echtgenoot toe te staan 
naar Den Haag te laten terugkeren. Om dit te voorkomen, 
hielden Patriotten uit Gouda haar tegen. De aanhouding was 
de directe aanleiding voor haar broer, Frederik Willem II 
van Pruisen, om de republiek binnen te vallen en dit leidde 
weer tot de val van de Patriotten. Het Goudse vrijkorps 
vermoedde al dat ze voorbij zou komen. De voorman van de 
Goudse patriotten, Cornelis Joan de Lange van Wijngaarden, 
was op de hoogte gebracht via de vriend van het kamermeisje 
van de prinses die schriftelijk haar verloofde haar komst had 
aangekondigd. Dit incident vormde de directe aanleiding 
voor de inval van de Pruisen in de Republiek. Frederik 
Willem II van Pruisen schoot zijn zuster Wilhelmina te 
hulp en eiste genoegdoening van het gewest Holland. Nadat 
een groot leger van 20.000 tot 26.000 (een enkele auteur 
beweert zelfs 30.000) goedgetrainde Pruisische soldaten 
onder leiding van de hertog van Brunswijk de rust had 
hersteld in de rebellerende steden, keerde het stadhouderlijk 
paar naar ‘s-Gravenhage terug.189

Ook dit onderwerp is in het licht van koning Willem II 

http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/nieuws/14042/rutte-was-
voorbeeldige-geschiedenisstudent.html.

189 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanhouding_bij_Goejanverwel-
lesluis.
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te plaatsen in combinatie met Rutte en zijn ‘karmische 
grootmoeder’ Wilhelmina, die wordt bedreigd door de 
Patriotten. Immers, het vertrek van Willem II als driejarig 
kind uit Nederland is vooral het gevolg van het conflict 
met de Patriotten die ontevreden waren over de Oranjes 
en de regenten. Wat in de heel jonge jeugd aan trauma 
wordt ervaren bij de mens, heeft een grote impact op het 
onbewuste. Onderzoek heeft uitgewezen dat de schade groter 
is in de jonge jeugd dan later. Deze problematiek, zo is mij 
gebleken, kan zich uitstrekken naar volgende levens. Je weet 
nooit helemaal zeker waar iets vandaan komt; zeker is dat elk 
probleem dat op je weg komt, een geschiedenis heeft. Omdat 
reïncarnatie geen gangbaar begrip is in de wetenschap en 
ook niet in de geestelijke gezondheidszorg, zal dit nooit goed 
in kaart kunnen worden gebracht, tenzij we de moed hebben 
buiten de grenzen van het fysiek controleerbare te gaan. 
Doordat dit tot nu toe niet gebeurt, verkeert de geestelijke 
gezondheidszorg momenteel in zwaar weer. Op 29 oktober 
2015 stond er een artikel in de Volkskrant dat in de helft van 
de psychologische studies in wetenschappelijke bladen een of 
meer statische fouten staat. In een op de acht papers hebben de 
fouten gevolgen voor de uitkomst van het onderzoek. Tot die 
conclusie kwam de Tilburgse methodoloog Michèle Nuijten. 
Met andere woorden: wat meten we eigenlijk, is goed 
waarnemen niet veel efficiënter? De aanpak van de jeugdzorg 
en de psychiatrie laat momenteel veel te wensen over.
 
Om enigszins bij benadering te kunnen begrijpen wat de ramp 
met de MH17 ons als Nederlanders te zeggen heeft, en haar 
een plaats te geven, zodat zij niet alleen blind noodlot is, kan 
de geschiedenis misschien antwoord geven. Ook hier kun je 
dichtbij de waarneming blijven. Wat mij in mijn onderzoek 
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naar de aanslag van de MH17 opviel was dat de datum 17 juli 
in de Russische geschiedenis een zeer zwarte dag is geweest. 
In de vroege morgen van 17 juli 1918 werd namelijk de hele 
tsarenfamilie vermoord. De Romanovs hebben driehonderd 
jaar lang geregeerd en op die zeventiende juli komt hier een 
eind aan. Het was even zoeken om erachter te komen wat 
dit zou kunnen betekenen voor de aanslag van 17 juli 1918, 
zesennegentig jaar geleden. 
Ik vond het volgende verband toen ik het boek van Helen 
Rappaport las: De gezusters Romanov. De verloren levens van de 
dochters van Tsaar Nicolaas II. Vanaf de Februarirevolutie van 
1917 in Rusland wordt de tsarenfamilie gevangengehouden, 
eerst in haar eigen paleis Tsarskoje Selo (Sint Petersburg), 
later in Tobolsk en het allerlaatst in Jekaterinburg. De familie 
heeft daar immense doodsangst doorstaan voor wat er met 
haar ging gebeuren. Uiteindelijk worden ze toch nog vrij 
onverwacht, zoals ze vreesden, in koelen bloede vermoord. 
Bijna anderhalf jaar heeft de familie in doodsangst geleefd. 
Het is de verdienste van een historisch onderzoeker om 
inzicht te geven wat er precies in die dagen is gebeurd. Pas in 
2007 werd de familie Romanov gerehabiliteerd en hun lijden 
erkend. Het leed dat dit gezin met vijf onschuldige kinderen 
is aangedaan, ligt juist door de lange ontkenning van deze 
misdaad diep in de volksziel verankerd. Met de MH17 wordt 
het thema doodsangst opnieuw in het collectief bewustzijn 
gehaald. Het is dan ook niet toevallig dat Frans Timmermans 
in het programma Pauw zo’n plastische beschrijving gaf van 
de doodsangst die de inzittenden in de laatste minuten voor 
het neerstorten zouden hebben doorgemaakt. Veel mensen 
waren hier boos over, maar waarom eigenlijk?
De boosheid zit hem vooral in het feit dat wij met z’n 
allen op dit moment als mensheid enorme onbewuste 
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doodsangst ervaren. Variërend van de dreiging van IS tot 
de wetenschappelijke artikelen die over elkaar heen buitelen 
met de mededelingen dat je aan zout, suiker, bewerkt vlees, 
te veel vet, roken, alcohol drinken, te weinig bewegen, 
dood kunt gaan. Alles wordt keurig onderbouwd met 
statistieken om het vooral diepe impact te geven. Kortom, 
onbewust zijn we allemaal doodsbenauwd om dood te gaan. 
Deze doodsangst is vooral ontstaan omdat de kerken niets 
nieuws meer te brengen hebben en eigenlijk de reguliere 
gezondheidszorg ook niet meer. Wanneer we ons niet bewust 
worden dat het leven dat we nu leiden niet het enige leven is, 
maar dat we in een flow van oorzaak en gevolg zitten, dan 
zal de angst alleen maar toenemen. De reïncarnatieleer is 
nu nog veel te vrijblijvend, waardoor zij wordt afgedaan als 
zweverig, terwijl het verschijnsel als zodanig al sinds het op 
schrift stellen van de bijbel bestaat.190 Door de toename van 
kennis neemt het ongrijpbare van wat ons overkomt toe en 
wordt omgezet in doodsangst. Immers, we zijn onwetend 
terwijl we onze ogen sluiten voor de echte oorzaak.
Het is inmiddels bekend dat de Oranjes familiair zeer 
nauw verwant zijn met de Russische tsarenfamilie. Dit 
maakt dat de Oranjes maar moeilijk objectief kunnen 
kijken naar Rusland. Dit werkt weer door op de collectieve 
volksziel van Nederland, om de eenvoudige reden dat wij 

190 In Jeremia 30:9, Ezechiël 34:23 en 37:24 vindt men uitspraken dat David 
zal worden ‘verwekt’ en opnieuw koning of herder zal worden voor zijn 
volk. David was lang geleden gestorven: ‘verwekt’ te worden betekent 
duidelijk dat dezelfde ziel opnieuw zal worden geboren, zoals deze in een 
vroegere incarnatie geboren was geweest in een lichaam met de naam 
‘David’.
We vinden het volgende in Maleachi 4:5: ‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, 
voordat de grote en gevreesde dag des Heren komt.’ [Bron: http://www.
theosofie.net/onlineliteratuur/levensraadsel/7breincarnatie.html#4]
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als volk democratisch gezien kiezen voor een koningshuis. 
Een belangrijk deel van de oorspronkelijke erfelijke 
Oranjewortels liggen bij de Romanovs en dit wordt, zoals 
ik wil aantonen in deze driedelige serie, door de generaties 
heen opgeslagen in het collectief geheugen. Al naar gelang 
de belangrijke sociale rol die zo’n familie heeft, zal de 
uitwerking zijn. Niet alleen bij de Oranjes, maar ook bij 
iedere andere familie. De Oranjefamilie heeft alleen veel 
grotere reikwijdte in de Nederlandse volksziel/het collectief 
geheugen, omdat wij hen faciliteren om koning/koningin te 
zijn van ons land. Maar niet alleen daarom; om een en ander 
inzichtelijk te maken heb ik ook de Oranjes als voorbeeld 
genomen omdat deze familie tot Willem van Oranje vrij 
nauwkeurig traceerbaar is; de familie is namelijk voor 
iedereen in zekere mate bekend.

Koning Willem II trouwde met de zus van tsaar Nicolaas 
I (Sint Petersburg, 6 juli 1796 – aldaar, 2 maart 1855), 
Anna Paulowna. Tsaar Nicolaas I, die de derde zoon in 
troonopvolging is, moest zeer tegen zijn zin tsaar worden 
toen zijn oudste broer tsaar Alexander I op 1 december 
1825 op jonge leeftijd plotseling stierf. Nicolaas werd niet 
opgevoed met het vooruitzicht om de toekomstige tsaar 
te worden; hij had twee oudere broers, Alexander en 
Constantijn, die hem voorgingen in de troonopvolging. 
Opvallend is dat Beatrix haar twee zoons ook zo noemt. 
Toen tsaar Alexander I plotseling op 48-jarige leeftijd 
overleed, weigerde Constantijn hem op te volgen. Hij had 
in het geheim afstand gedaan van zijn opvolgingsrechten om 
te kunnen scheiden van zijn vrouw en te kunnen trouwen 
met de Poolse gravin Johanna Grudzinska. Je ziet hier weer 
een oud thema van Peter de Grote terugkomen: het willen 
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scheiden, maar dit niet kunnen omwille van de positie. Tsaar 
Alexander had hiervan geweten, maar Nicolaas wist dit niet. 
Onder druk van de familie aanvaardde Nicolaas daarop de 
kroon. Let hierbij ook op de variant die krap twee eeuwen 
later optreedt met onze prins Constantijn die eigenlijk de 
tweede opvolger is, na de kroonprins. Prins Constantijn is 
een derde kind, maar vervult sinds kort de rol van eventuele 
troonopvolger mocht Willem Alexander vóór Amalia’s 
achttiende jaar komen te overlijden; net andersom als toen 
gebeurde met Constantijn. De naam duikt echter wel weer 
op als reminder met een gevarieerd motief. Te weten: de 
aanvankelijke tweede troonopvolger Friso zoekt ook een 
vrouw die omstreden is door haar verleden en Friso ziet 
vrijwillig af van troonsopvolging, nadat het verzwegen 
verleden van zijn aanstaande vrouw aan het licht komt. Ook 
neemt Friso de homoseksuele geruchten die Koning Willem 
II achtervolgden weer op zich. Friso heeft in zijn horoscoop 
zijn Zon conjunct (= samenvallend) met Uranus staan. 
Friso trekt daardoor veel herinneringen uit het collectief 
geheugen van zijn familie naar zich toe. Met zijn jonge dood 
is hij eveneens weer solidair aan de drie zoons van koning 
Willem III, die ook alle drie jong stierven. In deel 1 van deze 
serie schreef ik hierover al uitgebreid. De intrigerende vraag 
rijst of hijzelf deze familiegeschiedenis ooit in zijn bewustzijn 
heeft toegelaten? Je hebt hier te maken met de fractale 
variant die terugkomt, om een oude familiehistorie weer in 
het bewustzijn te halen. Wanneer deze oude elementen in 
het licht van het hedendaagse bewustzijn worden geplaatst, 
dan hoeft dit alles zich niet steeds weer in allerlei varianten 
te herhalen. Het bewustzijn is namelijk sturend in de vrije 
keuze voor de toekomst. Ontkenning van de vrije liefde, 
waaronder ook de homoseksualiteit valt, staat volgens mij in 
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deze situatie centraal. Dit element in de Nederlandse volksziel 
vraagt erom écht bevrijd te worden. Onze tolerantie voor 
homoseksualiteit is nog maar flinterdun, zo blijkt ook op 
andere vlakken zoals met de vluchtelingenproblematiek.

Tsaar Nicolas I was een starre man die in 1853 de oorlog 
op de Krim begon. Dit met als motief invloed te willen 
uitoefenen op de heilige plaatsen in het Ottomaanse rijk; 
het moest in aanvang een soort moderne versie van een 
kruistocht worden. De schrijver Orlando Figes schrijft 
in De Krimoorlog of De vernedering van Rusland, dat deze 
Krimoorlog onder Nicolaas I moet worden gezien als de 
laatste Europese kruistocht voor het geloof. Nicolaas I 
wilde het Russisch-orthodoxe geloof doorvoeren tot de 
Middellandse Zee, om zodoende de pelgrimsvaarders 
naar Jeruzalem een veilige doorreis te geven. Daarnaast 
speelden ook economische belangen een niet te 
verwaarlozen rol.
Precies in het jaar (1853) dat Pluto in het aardeteken Stier 
gaat lopen, breekt de Krimoorlog uit. Pluto in het teken 
Stier is een bezinning op het bezit. Wat een onterecht 
bezit is, wordt geëlimineerd. Nicolaas I stierf volgens 
historici door het verdriet van het verlies van de Krim. 
Poetin probeert in 2014 dit collectief onbewuste leed te 
verlichten door de Krim te annexeren.
Tsaar Nicolaas I van Rusland wierp zich enerzijds op als 
verdediger van het orthodoxe geloof en wilde de orthodoxe 
minderheid die onder Turkse heerschappij aldaar leefde 
beschermen. Anderzijds speelden dus economische 
belangen ook een grote rol.191 
Heden ten dage komen deze twee motieven in een variant 

191 Biografie Koning Willem III van Dik van der Meulen en Wikipedia.
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weer naar boven; het gaat nu om olie waaraan Rusland rijk 
is. De economische boycot - een hedendaagse vorm van 
oorlogsvoeren - is hier een variant op. 

Willem III (zoon van Koning Willem II) huwde zijn 
nichtje, de dochter van een zus van Anna Paulowna Sophie 
van Württemberg. De zussen leefden constant met elkaar 
in onmin; hun strijd ging meestal over wie het intelligentst 
was en de beste positie had.192 Dit gegeven speelde op vele 
manieren door. Het was bijvoorbeeld een van de redenen dat 
er een gespannen relatie ontstond tussen Willem en Sophie. 
Immers, de erfprins van Nederland was hiërarchisch gezien 
veel minder dan tsaar Nicolaas I van Rusland. Sophie keek 
vanaf het begin dat ze Willem leerde kennen op hem neer 
en vond hem een boerenpummel. Dit kwam mede doordat 
ze haar Russische schoonmoeder Anna Paulowna niet kon 
uitstaan en dat was wederkerig. Bovendien had Anna last 
van boze buien waarin ze iedereen terroriseerde met haar 
onmogelijke gedrag. Haar dochter Sophie193 werd er vaak 
bijgehaald om haar op een of andere manier te sussen of 
af te leiden.194 Daar kwam nog bij dat Sophie, de vrouw 
van koning Willem III, haar moeder op jonge leeftijd had 
verloren, waardoor Sophie haar sterk idealiseerde. In de 
brieven die Sophie aan haar Engelse vriendin Lady Malet 
schreef, wordt de ijzige sfeer die in het paleis heerste, waar 
ze gezamenlijk woonden, beschreven.195 

192 Een vreemdeling in Den Haag, van Hella Haasse.
193 Sophie van Oranje-Nassau, niet te verwarren met Sophie van 

Württemberg.
194 Sophie in  Weimar van Thera Coppens.
195 Een vreemdelinge in Den Haag van Hella Haasse.
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Aan het begin van de negentiende eeuw regeerde in Rusland 
Alexander I [1801-1825]. Alexander stierf vrij onverwacht 
op 1 december 1825. Pluto stond toen net in het teken 
Ram en deze energie was waarschijnlijk te indringend voor 
Alexander. De vreemde tegenstrijdigheid van zijn innerlijk 
maakte Alexander een van de meest interessante, maar ook 
ondoorgrondelijke tsaren van Rusland. Hij zette verschillende 
hervormingen op touw, onder meer op het gebied van 
bestuur, onderwijs, wetenschap en het lijfeigenensysteem, 
iets dat Catharina II ook al aan de orde had gesteld.
Wanneer je naar de regering van de Romanov-tsaren kijkt 
vanaf de negentiende eeuw, dan zie je twee soorten aanpak 
van de besturing van het volk: de strenge onwrikbare op 
consolideren gerichte tsaren en de twijfelachtige wat slappe 
tsaren die maar moeilijk belangrijke beslissingen konden 
nemen. De strenge waren Nicolaas I, Alexander III, de 
twijfelachtige Paul I, Alexander II en Nicolaas II. Alexander 
I is de enige die echt voeling had met wat zich collectief 
gezien in Europees verband afspeelde, en daar zijn beleid 
naar richtte. Een andere rode draad die door de Romanovs 
loopt, zijn de moorden die steeds werden gepleegd. De 
eerste prinsen van Kiëv-Roes en grootvorsten van Moskovië 
die in de elfde eeuw leefden, moesten vaak hun broers 
uitschakelen voordat ze op de troon konden komen. Ivan de 
Verschrikkelijke werd in 1581 vermoord door zijn tweede 
zoon Ivan Ivanovitsj, in een bui van razernij. De reden van 
de moord was dat Ivan de Verschrikkelijke vlak daarvoor 
zijn schoondochter zo hard zou hebben geslagen, dat zij 
een miskraam kreeg. Ivan, de zoon, zou tot aan zijn dood 
om dit voorval treuren. Ook Peter de Grote (1672-1725) 
vermoordde zijn opvolger tsarevitsj Aleksej die hij in 1718 
liet martelen, omdat die tegen zijn officiële beleid inging. 
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Peter veroordeelde hem tot de doodstraf, maar Aleksej stierf 
al voor de executie aan zijn verwondingen. 
Nog geen halve eeuw later werd Peter III uit de weg geruimd 
waarschijnlijk in opdracht van zijn vrouw Catharina de 
Grote. Paul I werd daarop in 1801 door een groepje 
Russische officieren vermoord, die werden gesteund door 
zijn zoon Alexander.196 Na zes mislukte aanslagen wordt ook 
Alexander II vermoord en in 1918 de hele tsarenfamilie door 
zijn eigen volk.
Deze indrukwekkende lijst van vermoorde tsaren heeft een 
onuitwisbaar spoor in de volksziel van Rusland nagelaten. In 
het hoofdstuk Getransformeerde conflicten kom ik hierop nog 
terug. 

Ook de dood van Alexander I in 1825 blijkt nog altijd 
een mysterie te zijn.197 Volgens bronnen ligt er tijdens de 
begrafenis wel een lichaam in de kist, maar is het lichaam 
niet het zijne. Er zijn merkwaardige verhalen over zijn dood 
in omloop. Zo ontdekte ik op internet een verhaal over hem. 
Het volgende verhaal door Móritz Kuszczynka is te vinden 
op internet. N.B. Dit artikel staat op Weetnet.198 

Een tsaar verdwijnt
Op een stralend zonnige herfstdag in oktober 1818 konden 
oplettende dorpelingen van Kelmis, de enige nederzetting van 
Neutraal Moresnet, een merkwaardig schouwspel zien. Burgemeester 
Lasaulx, geflankeerd door de Pruisische gouverneur Hardt en diens 
Nederlandse ambtgenoot Jacob, ontvingen daar een merkwaardige, 

196 Koningsmoorden van Ton Verschaffel, 2000,, zie https://books.google.
nl/books?isbn=9058670732. 

197 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_I_van_Rusland.
198 Bron: http://philipvanegmond.nl/moresnet/moresnet02.htm.
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rijzige heer met een opvallend week en glad gezicht onder een 
ouwelijk aandoende, grijze staartpruik.
Hun gast was zojuist met moeite gestapt uit een geblindeerde koets, 
die zonder enig embleem of wapenschild uit de richting van Aken was 
genaderd. Hij reisde, zo had een nieuwsgierige aanwezige kunnen 
horen, onder de titel Graaf Von Todtleben. Echter de veelheid in 
het zwart geklede mannen, die in en op de koets met hem waren 
meegereisd, allen breed van schouders en met typisch slavische 
gezichtskenmerken, wekte wantrouwen. Een gewone graaf reisde toch 
niet met een dergelijk groot en sinister gevolg?
Een enkele aanwezige, die een week eerder iets van de feestelijke 
opening van het Congres van Aken had meegekregen, moet hem 
herkend hebben. Terwijl het gehele gezelschap zich te voet begaf naar 
het nabijgelegen kantoor van de mijnmaatschappij Vieille Montagne, 
maakte zich uit de toeschouwers een onopvallende man los. Slechts 
het veertje aan zijn hoed, zijn kromme pijp en zijn Lederhose maakten 
hem herkenbaar als vreemdeling. Hij maakte zijn paard los van een 
boom, sprong erop, gaf het de sporen en verdween richting Aken. 

Een faillissement met gevolgen
Zoals te lezen in ‘Het uranium van Moresnet’,199 was Neutraal 
Moresnet in 1816 in het leven geroepen als Nederlands-Pruisisch 
condominium. Het dankte zijn bestaan aan een samenzwering met 
als centrale figuur Karl Freiherr Vom Stein, die als doel had de 
Russische tsaar, Alexander I van uranium te voorzien. Deze grondstof 
werd gebruikt voor het maken van farmaceutische preparaten, die de 
tsaar en diens familie moesten helpen tegen hun erfelijke aanleg voor 
psychosen. In 1816 leek alles goed geregeld met het ondertekenen 
van een grensverdrag, ook in Aken. Maar spoedig was er het nodige 

199 Bron: http://philipvanegmond.nl/moresnet/moresnet01.htm; Hier 
verwijst de schrijver van dit artikel naar een ander artikel dat hij schreef 
over de neutraliteit van Moresnet. 
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misgegaan. Daarom kwam de tsaar - want hij was deze zogenaamde 
Von Todtleben - persoonlijk en incognito naar Moresnet.
De problemen ontstonden door het faillissement van de directeur van 
de mijn Vieille Montagne, J.D.D. Dony, nog voor het eind van 1816. 
Hij was een briljant chemicus maar als zakenman geen hoogvlieger. 
Al eerder had hij zijn voornaamste geldschieters, de Parijse bankiers 
Hector Chaulet en François Dominique Mosselman tevreden moeten 
stellen door de meerderheid van zijn aandelenpakket aan hen over 
te doen. Ondanks de niet onaanzienlijke financiële injecties uit 
St.Petersburg kon Dony een faillissement niet voorkomen.
Wat er precies aan de hand was, is niet te achterhalen, maar reeds 
begin 1817 stond Mosselman opeens alleen aan het hoofd van het 
mijnbedrijf in Neutraal Moresnet. 

Merkwaardige ontwikkelingen
De Pruisische hoogleraar chemie Klaproth, ontdekker van het 
uranium en deelnemer aan Freiherr vom Steins complot, maakte 
dit niet meer mee. Hij werd tijdens de oudejaarsnacht in Berlijn 
getroffen door een vuurpijl en overleed op nieuwjaarsdag 1817 aan 
zijn brandwonden. Zijn zoon Heinrich, een andere samenzweerder, 
was kort tevoren overhaast uit Georgië vertrokken. Men kan slechts 
speculeren wat er tussen 1816 en 1818 gebeurd is.
Waren de uraniumtransporten naar het Russische hof tijdelijk 
onderbroken? Tsaar Alexanders zenuwinstorting begin 1817 zou 
daar op kunnen wijzen.
Hoe dan ook, de in bescheiden omstandigheden geboren Mosselman 
kreeg sinds deze tijd toegang tot hogere kringen. Zo trouwde zijn 
dochter met de jongste zoon van de hertog van Dino, beter bekend 
als de Franse ex-premier Talleyrand.
Een kleindochter trouwde wat later zelfs met een telg uit het Poolse 
vorstengeslacht Poniatowski. 
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Stralingsziekte
Biografen wijzen erop, dat na 1817 zowel de geestelijke als de 
lichamelijke toestand van tsaar Alexander I geleidelijk verslechterde. 
Het aanhoudend gebruik van uraniumpreparaten hielp uiteraard 
niets tegen zijn aangeboren aanleg tot neurosen, religieuze wanen en 
depressies. Het leverde hem wel alle symptomen van stralingsziekte: 
maagzweren, chronische blaasontsteking en bronchitis, inwendige 
bloedingen. Zijn politieke opvattingen werden steeds meer 
conservatief, zo niet reactionair getint. 
Men heeft deze ontwikkeling van zijn persoonlijkheid wel 
toegeschreven aan de invloed van de aan zijn hof verblijvende 
piëtiste en mystica Juliana Barones Krüdener. Zij beweerde zelf, 
dat het idee van de Heilige Alliantie van Europese vorsten van 
haar afkomstig was. Maar dit soort invloeden is berucht moeilijk 
meetbaar. Bovendien zal de beroerde conditie van de tsaar hebben 
meegewogen. Hij was zich er zeer van bewust, wat zijn neiging tot 
depressiviteit verder versterkte. 

Een falend incognito
Opvallender is dat hij zich vanaf 1818 geheel richtte naar de 
inzichten van de Oostenrijkse kanselier Metternich. Deze boog het 
verlicht internationalisme van de Alliantie om naar een reactionair 
interventionalisme van de samenwerkende grootmachten. De 
wending kreeg zijn beslag toen zij, samen met andere belangrijke 
staatshoofden en regeringsleiders, het Congres van Aken 
bijwoonden. We zagen hierboven al hoe Alexander de gelegenheid 
te baat nam, incognito de plek te bezoeken vanwaar zijn ‘medicijn’ 
kwam. Uit de archieven van het Institut füer Oesterreichische 
Geheimrats-forschung kennen wij zijn gelegenheidspseudoniem. 
‘Von Todtleben’ was zeker illustratief voor zijn gemoedstoestand 
toen. 
Men kan zonder meer veronderstellen dat de tsaar een flinke 
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voorraad pekblende mee naar huis nam. Maar Metternich was nu 
tot op zekere hoogte geïnformeerd, al wisten zijn agenten hem 
niet te melden waar het uraanerts voor diende. Hij vroeg een 
politieke prijs voor zijn discretie: voortaan had hij de tsaar aan een 
touwtje. Ook de Pruisische ambtenarij, onder Friedrich Wilhelm 
III spreekwoordelijk stroperig, was helemaal wakker.
Daarop wijst de plotselinge vervanging van Hardt, de pas anderhalf 
jaar in functie zijnde co-gouverneur van Moresnet. Deze grijze muis 
werd vervangen door de directeur van de mijnbedrijven in het nabije 
Düren, Johann M.D. Mayer, een onbetwiste delfstofdeskundige. 

De tsaar verdwijnt
Autosuggestie vermag veel: na zijn bezoek aan Aken en Moresnet 
hield Alexander I het toch nog zeven jaren vol op de Russische 
troon. Wel werd hij geleidelijk aan zieker en bleef steeds vaker weg 
van het hof. Het eind van zijn regering is vaak beschreven maar 
zeer lang een raadsel gebleven. In november 1825 wandelde hij 
met zijn echtgenote, Louise Maria van Baden, langs de Zee van 
Azov - een uitloper van de Zwarte Zee - nabij zijn buitenverblijf 
in Taganrog. De tsarina voelde zich niet in orde - ze zou enkele 
maanden later overlijden - en keerde terug naar het landgoed. De 
tsaar zette zijn strandwandeling in alle eenzaamheid voort. 
Hij is van die wandeling nooit teruggekeerd, en er is ook nooit meer 
een spoor van hem gevonden. De daarop volgende verwarring; zijn 
broers Constantijn en Nicolaas die elkaar als tsaar erkenden; het 
daaruit voorkomende oproer van de Dekabristen;200 het valt alles 
buiten het bestek van dit verhaal. Ook de episode van de Siberische 
bedelmonnik die zich in 1852 aandiende met de bewering tsaar 
Alexander te zijn, doet hier niet ter zake. Al bracht de man het tot 
een persoonlijk onderhoud met tsaar Nicolaas I, hij is als oplichter 
ontmaskerd en gestraft.

200 Vert. ‘Decembristen’
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Terecht, want de echte Alexander I was lang voor 1852 gestorven. 
Niet in Taganrog, maar in Neutraal Moresnet. 

Onderzeeboot
Hoe Alexander Moresnet wist te bereiken valt niet meer na te gaan. 
Mogelijk aanknopingspunt is het tamelijk bekende verhaal van 
enkele Taganrogse vissers. Zij verklaarden dat ze hun monarch in 
een klein vaartuig hadden zien stappen. Dit vaartuig was toen tot 
hun verbijstering plotseling gezonken.
De zee was die gehele nacht zo vlak als een spiegel: zij waren nog in 
de richting van het ‘gezonken vaartuig’ geroeid. Ze waren zelfs in 
het water gesprongen om hun staatshoofd te redden, maar hadden 
niets aangetroffen. Dit verhaal kan er op wijzen dat Alexander uit 
Taganrog is vertrokken met een onderzeeboot.
Kennelijk is hij dan niet ontvoerd maar vrijwillig aan boord 
gegaan. De operationele onderzeeboot, in 1800 aan Napoleon 
gedemonstreerd door de Amerikaanse uitvinder Robert Fulton, kon 
tot acht meter diep duiken en tot drie uur onder water blijven. De 
belangrijkste toepassing was het leggen van zeemijnen. Toen Fulton 
in 1815 overleed, had hij de plannen klaar voor een onderzeeboot 
met stoomaandrijving en een bemanning van honderd man. Het was 
in 1825 dus technisch zeer wel mogelijk, met een onderzeeboot onder 
water de kust bij Taganrog te verlaten, boven water de Zwarte Zee 
over te steken tot nabij de Turkse zee-engten, en die weer onder water 
te passeren.
In het open water van de Egeïsche Zee kon een passagier dan 
overstappen op een ander schip. Het voorgaande is theorie, maar 
biedt een verklaring hoe de ‘Graaf von Todtleben’ begin 1826 
opnieuw ‘opdook’ in Kelmis. Dat laatste weten we uit een brief aan 
Stirum van de Nederlandse co-gouverneur Joseph Brandès, sinds 
1823 opvolger van Jacob.
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Steins comeback
Dat de inmiddels gepensioneerde, bijna zeventigjarige Stirum hierbij 
betrokken was, wijst op de hand van de vrijwel even oude Stein. Die 
was sinds het Congres van Wenen beroofd van zijn vrije heerlijkheid, 
en uit zijn stamslot getreiterd door de nieuwe soeverein ter plaatse: 
hertog Wilhelm van Nassau-Weilburg. 
Die was van de katholieke tak van de familie; zijn zoon Adolf zou 
het in 1890 nog tot groothertog van Luxemburg brengen. Stein was 
noodgedwongen verhuisd naar zijn tweede landgoed, Kappenberg in 
Westfalen, waar hij zich bezighield met de uitgave van de MGH. De 
dood van zijn politieke rivaal Fürst Hardenberg in 1822 gaf hem 
echter de kans op een bescheiden terugkeer in het openbare leven. In 
1823 trad hij toe tot de Westfaalse Landdag en werd zelfs voorzitter 
van de Evangelische Synode. Hij verscheen weer aan het hof in Berlijn 
en zou daar nog tot staatsraad worden benoemd. Zijn invloed was 
dus groot genoeg om eventuele rapporten van co-gouverneur Mayer 
te neutraliseren. 

De valse Todtleben
De brief van Brandès aan Stirum, afkomstig uit het familiearchief 
Van Limburg Stirum en gedateerd Moresnet 29 februari 1826, is 
lang onopgemerkt gebleven. Immers zonder de rapporten van de 
Kaiserliche Geheimdienst uit 1818 kon niemand de daarin vermelde 
Graaf von Todtleben als de tsaar identificeren. J. Rammelman 
Elsevier, de chroniqueur van het geslacht Van Limburg Stirum, oppert 
dat het koning Willem II geweest kan zijn. Inderdaad vindt men in 
de populaire literatuur over de 19e eeuwse oranjevorsten het volgende 
verhaal. Willem II, na de legale staatgreep van Thorbecke niet meer 
gemotiveerd tot verder regeren als ‘automaat van de grondwet’, zou 
zijn overlijden te Tilburg in 1849 in scène hebben gezet: er was 
een opmerkelijk lichte, dus vrijwel lege kist van Tilburg naar de 
grafkelder in Delft getransporteerd (bij nacht en ontij, ongetwijfeld). 
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Vervolgens zou hij met medewerking van zijn zwager, tsaar Nicolaas 
I, een nieuw leven zijn begonnen onder de naam Todtleben. 
Maar heel het verhaal over het tweede leven van Willem II is dus 
fictie, mogelijk een Wanderlegende. Want de ‘ware valse’ Todtleben 
was zijn andere Russische zwager, Alexander. Brandès meldt in 
1826 aan Stirum, dat ‘notre chèr Comte Todleeben’ na bijna acht 
jaren is teruggekeerd en is ondergebracht in ‘Chateau de Bemt’. Dat 
kwam omdat burgemeester Lasaulx kort tevoren het veel geschiktere, 
generaties lang tot zijn familie behorende kasteel Alensberg had 
verkocht aan de Luikse fabrikant Cockerill. Deze verkoop had 
overigens al in 1823 plaatsgevonden, maar dat feit was kennelijk 
bij Stirum nog niet bekend. Opmerkelijk is de vermelding, dat alles 
in werking zal worden gezet voor de aanleg van een kamerbad, 
zodat de gast zijn ‘bains médicinaux’ kan genieten. 

Moresnet Keizer in ballingschap
Alexander had dus een motief voor zijn verdwijning uit Rusland en 
zijn incognito verblijf in Neutraal Moresnet. Hij meende blijkbaar 
dat slechts baden in een preparaat van uranium zijn gezondheid 
nog voldoende kon baten. Daartoe waren zeer grote hoeveelheden 
erts nodig, en als de berg niet naar Mohammed komt, komt 
Mohammed wel naar Vieille Montagne. Er bestaan geen verdere 
geschreven berichten over de voortzetting van het verblijf van de ex-
tsaar op het barokkasteeltje Bemt. Generaties durende mondelinge 
overlevering in Kelmis gewaagt wel van een zeer rijke heer, die veel 
bomen eigenhandig omhakte, ze verzaagde en er scheepsmodellen 
van timmerde die hij op de Geul te water liet. Gezien de 
ongetwijfeld slechte lichamelijke conditie van de ex-keizer, waar de 
uraniumbaden zeker geen goed aan deden, lijken dat slechts sterke 
verhalen. Maar zijn verblijf is in Neutraal Moresnet zeker niet 
ongemerkt voorbijgegaan. 
Op 1 april 1827, zo meldt een in het Archief Van Limburg Stirum 
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berustende brief van Lasaulx aan Stirum, is ‘onze goede graaf, 
resident van het kasteel van Bemt’ overleden.
Aan deze merkwaardige episode in de nog jonge geschiedenis van 
Neutraal Moresnet, waaraan het zijn status had te danken, was 
een einde gekomen. Anderen zouden spoedig nieuwe episoden in 
de veelbewogen historie van het gebiedje tot stand brengen: van 
smokkelaars tot esperantisten. Maar die episoden vallen buiten het 
bestek van deze kleine studie201 
Móritz Kuszczynka202

Opmerkelijk aan dit verhaal is dat een Nederlander 
betrokken is bij de verdwijning van een verslaafde tsaar. 
Het waarheidsgehalte van het verhaal is daarbij minder 
relevant: het gaat er voornamelijk om dat het verhaal 
bestaat. 
N.B. Tijdens de correctiefase van dit boek, zijn er - hoe toevallig 
en synchroon - twee boeken uitgekomen over het staatje Moresnet 
en zijn zinkmijnen in de negentiende eeuw.203 De geopolitieke 
geschiedenis van dit kleine staatje is zeer boeiend en inzichtelijk. 
In deel drie van deze serie zal ik op de geschiedenis van de grenzen 
nog uitgebreid terugkomen.
Leopold van Limburg Stirum, lid van de Eerste Kamer 
van de Staten-Generaal in Nederland, speelt een rol in 
de verdwijning. Van Limburg Stirum was een Orangist 
en zette zich samen met Gijsbert Karel van Hogendorp in 

201 Bron: http://philipvanegmond.nl/moresnet/moresnet02.htm.
202 Móritz Kuszczynka, de schrijver van dit verhaal, vluchtte kort voor de Praagse 

Lente (1968) uit voormalig Tsjecho-Slowakije en maakte zijn opleiding af aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef ‘The idea of the Universal specialist’, 
in: Poznan studies in the philosophy of the sciences and the humanities, 50. (Rodopi; 
Amsterdam Atlanta, 1997). Hij nam samen met anderen het initiatief tot de 
oprichting van de Arbeitsgemeinschaft Erwachsenenliteraturforschung en is 
nauw betrokken bij de uitgave van het jaarboek van dat instituut.

203 Philip Dröge, Moresnet, en David van Reybrouck, Zink.
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voor de terugkeer van de Oranjes in Nederland. Nu zou hij 
dus meewerken aan de verdwijning van een Romanov. 
Het feit dat de verbinding wordt gelegd tussen een Romanov 
en een sympathisant van de Oranjes heeft vrijwel altijd wat 
te zeggen. Elke mededeling wordt namelijk opgeslagen in 
het collectief geheugen en wacht op het tijdstip om opnieuw 
onder de aandacht te worden gebracht, dit om het evenwicht 
te herstellen in de betreffende groep. Het zal zich dan in 
een soort variant aandienen. Meestal is dit een moment 
waarop de buitenplaneten, Uranus, Neptunus of Pluto, een 
contact maakt met de betreffende gebeurtenis. Zo staat 
voor de eerste keer op 2 februari 2016 Pluto aan de hemel 
op dezelfde plaats als Neptunus stond bij het vermoedelijke 
overlijden van tsaar Alexander I, 1 april 1827.204 Neptunus 
is onder meer de planeet van verborgen mysteriën, maar 
ook van bedrog. Pluto wil hier oplossend in werken en 
de waarheid aan het licht brengen. Collectief gezien kun 
je verwachten dat er in de toekomst voor Nederland nog 
zaken aan het licht zullen komen die te maken hebben met 
deze Russische geschiedenis. De uitwerking zal afhankelijk 
van het waarheidsgehalte van het bovenbeschreven verhaal 
zijn. Mocht dit verhaal op waarheid berusten, dan valt te 
verwachten dat in het opsporen van de daders van de MH17 
bijzondere ontdekkingen worden gedaan. Hoe dan ook, dit 
verhaal krijgt in de komende tijd nog een vervolg. Toegegeven, 
het vraagt wel een andere manier van waarnemen.  

Dit soort verhalen liggen - hoewel niet algemeen bekend 
- in het collectief geheugen opgeslagen en beïnvloeden het 
collectief geheugen en dientengevolge de relatie tussen 
beide landen. De gecompliceerde relatie tussen Nederland 

204 Er volgen nog: 10 juli 2016 en 16 december 2016.
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en Rusland mag hieruit duidelijk worden. Wellicht lijkt dit 
allemaal wat vergezocht, maar mijn ervaring is dat juist 
de zaken die onderbelicht blijven in een familie of grotere 
groepen zich gaan uitvergroten totdat het een vreselijk groot 
probleem wordt. 
Daarnaast speelt dat er een behoefte leeft bij zielen die in 
de tijd van de tsaren hebben geleefd, en dat ook belangrijke 
politieke figuren van die tijd de neiging vertonen om te 
reïncarneren in de buurt waar een onopgelost probleem 
is blijven liggen. Het verschijnsel van in de buurt van een 
probleem te willen incarneren, is nog niet zo oud; deze 
tendens is ontstaan na de ontdekking van de buitenplaneten. 
Persoonlijke en collectieve zaken spelen hier op verwarrende 
manier door elkaar. Dit maakt dat er vaak een bijna niet te 
ontwarren knoop ontstaat. In groter verband probeert een 
groep - in dit beschreven geval Nederland - onbewust de 
orde te herstellen in deze warboel. Dit lukt alleen maar 
- juist omdat de gebeurtenis zo ver is weggezakt in het 
collectief geheugen - door een zeer dramatische gebeurtenis 
waar de grote groep door wordt geschokt. De mens wordt 
dan wakker geschud en weer aangespoord om na te denken 
over de oorsprong van het drama. Helaas zijn we in deze 
tijd vaak korte-termijndenkers, die alleen maar kijken 
naar statistieken en te weinig naar de oorsprong van de 
gebeurtenis.
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Getransformeerde conflicten en karma

Maar als het licht van boven, 
verkwikkend ons beschijnt,

weet ik dat elke schaduw,
onder mijn voet verdwijnt.

G.J. ter Mull 1917-1995

Bijna een jaar na de rampzalige vlucht van de MH17 legde 
Arjen Schreuder, een journalist van de NRC, in de krant van 
11 juli 2015 een verband met de driehonderdtwintig mannen 
die in juli 1995 werden gedood, toen zij in Srebrenica uit 
het kamp van Dutchbat waren weggestuurd. Hierdoor weet 
Schreuder een diep collectief verband te raken zonder dat hij 
er wellicht zelf weet van heeft. Dit doet hij heel eenvoudig 
door gewoon de schijnbaar onbelangrijke gebeurtenissen 
op de dag van de ramp weer te geven. Iedereen zal dit 
fenomeen in meer of mindere mate ook kennen wanneer 
een belangrijke gebeurtenis in de wereld zich voltrekt. Zo 
herinner ik me als de dag van gisteren wat ik aan het doen 
was op 11 september 2001 toen ik hoorde van de ramp in het 
World Trade Center. Ramp en bezigheden op dat moment 
worden gekoppeld en opgeslagen in het collectief geheugen. 
De synchroniciteit van heel verschillende gebeurtenissen 
kun je heel vaak naar de oorsprong leiden van collectieve 
verbanden. Zo ook hier in deze geschreven tekst.

De Haagse rechtbank heeft gesproken en heeft bepaald dat Dutchbat 
aansprakelijk gesteld wordt voor de dood van driehonderdtwintig 
mannen. In de collectieve volksziel wordt nu definitief, of 
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we dat nu willen of niet, het thema ‘schuld’ opgeslagen in 
de Nederlandse volksziel. Nu is het zo dat schuld, al dan 
niet terecht, verlammend werkt in de ziel van een groep en 
vaak, juist omdat zij in eerste instantie wordt verdrongen, 
desastreuze gevolgen heeft. Zo ook hier: binnen 24 uur 
nadat de rechter had gesproken, voltrekt zich de ramp met de 
MH17. Nu geen driehonderdtwintig maar 298 slachtoffers 
van wie 193 Nederlanders en 15 bemanningsleden. Ook hier 
speelt opnieuw het motief: wie is schuldig aan hun dood? 
Wat is de parallel tussen Srebrenica en de MH17?
Een problematiek die speelt is dat sinds Pluto in Boogschutter 
heeft gelopen (1995-2008), de moslimwereld bewust is 
geworden van de westerse wereld en vice versa; beide 
ideologieën staan lijnrecht tegenover elkaar. Dit element 
speelde ook in Europa vlak voor de Eerste Wereldoorlog 
tussen 1908 en 1913 toen Europese landen als Frankrijk, 
Italië en Oostenrijk islamitische koloniën aan zich wilden 
trekken.205 Het ging om Marokko, Libië en Bosnië-
Herzegovina. Toen liep Pluto in de laatste graden van het 
oppositionele teken van Boogschutter, Tweelingen. 
De westerse wereld die heden ten dage steeds mondiger 
en onafhankelijker van het geloof wordt, tegenover de 
Islamitische wereld die strakke regels heeft, door de sharia.206

Aan de grens tussen Oekraïne en Rusland leven nog 
zo’n 500.000 moslims naast christenen, de zogenaamde 
Krimtartaren. Veel moslims zijn in de tijd van Stalin 

205 De laatste zomer; Waarom de wereld in 1914 ten oorlog trok van David Fromkin.
206 Sharia is in de eerste plaats een religieuze plichtenleer die het menselijk 

handelen in wereldse en religieuze zaken bepaalt, zowel in de relatie 
van mensen onderling als van mens tot God. Hoewel het eindoordeel 
over het menselijk handelen door de koran bij God wordt gelegd, omvat 
de sharia ook sancties om het juiste handelen af te dwingen wanneer 
daarmee een maatschappelijk belang is gediend.
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(1944) weggevlucht naar Oekraïne en leven op de grens 
van beide landen. Nu wereldwijd de moslimwereld wordt 
gediscrimineerd doordat de terreurgroepering Islamitische 
Staat op gruwelijke wijze aanslagen pleegt, veroorzaakt dit 
grote spanningen in beide groeperingen. De separatisten 
in Oekraïne hebben veelal een fascistische achtergrond en 
voelen zich het veiligst als ze tot Rusland behoren; dit omdat 
hun collectieve volksziel herinneringen heeft aan het mijden 
en uitroeien van bepaalde rassen en groeperingen. Dit 
alles maakt dat er een grote collectieve spraakverwarring 
is ontstaan en dit maakt dat de groeperingen extreem 
verharden. De spraakverwarring blijft vooral voortbestaan 
omdat de westerse wereld in principe een ontwijkende 
aanpak heeft wanneer het grote kwaad zich manifesteert. 
Zij wensen bijvoorbeeld niet de dialoog aan te gaan met 
Islamitisch Staat, maar ook niet met Poetin die volgens 
de westerse wereld ook de vertolker van het kwaad is 
geworden. Jonathan Powell, directeur van Inter Mediate, en 
voorheen stafchef van Tony Blair, houdt een vurig pleidooi 
voor het praten met terroristen. Hij schreef hier een boek 
over: Talking to terrorists. How to end armed conflicts.207 Je kunt 
namelijk alleen maar het vermeende kwaad bestrijden door 
het in de ogen te zien en er de dialoog mee aan te gaan. Door 
niet te praten vermijd je een oplossing.
Een soortgelijke situatie speelde bij het drama Srebrenica, 
met het verschil dat hier westerse interventie plaatshad. Tot 
het moment van de MH17-ramp aarzelde de EU sterk of ze 
Oekraïne moest steunen, eenzelfde ambivalente houding 
had plaats in Srebrenica zoals recent is gebleken.208 
Zoals ik eerder vermeldde, werd op maandag 29 juni 2015 

207 Volkskrant van 26 maart 2016: ‘Niemand wil, maar praten met IS moet’.
208 Documentaire: Waarom Srebrenica moest vallen (VPRO) op 29 juni 2015. 
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door Human/VPRO in samenwerking met Argos op NPO2 
een documentaire uitgezonden waarin wordt geciteerd uit 
Amerikaanse documenten waaruit bleek waarom Srebrenica 
moest vallen. Dit omdat de regering Clinton van de VS met 
Frankrijk en Engeland geheime afspraken had gemaakt om 
geen luchtsteun meer te geven en de steun langzamerhand af 
te bouwen. Nederland is hier nooit van op de hoogte geweest 
en handelde in onwetendheid.
Op een bepaalde manier worden op het moment van het 
drama in Srebrenica onwetendheid en daderschap aan elkaar 
verbonden. Bij de ramp met de MH17 treedt de zogenaamde 
variant op en transformeert de moslimslachtoffers van toen 
naar de vele Nederlandse dodelijke slachtoffers van de MH17. 
Wellicht nu ook door onwetendheid van de veroorzakers, 
maar dat moet nog blijken uit het onderzoek. In elk geval 
denk ik dat wie het ook heeft gedaan, de daders het niet 
expliciet hadden voorzien op de passagiers van de MH17, net 
zoals Dutchbat niet moedwillig mannen wegstuurde. 
Ik ben me bewust dat je met het leggen van dit verband mensen 
kunt kwetsen, maar toch is het zo dat ogenschijnlijk heel 
verschillende gebeurtenissen nauw met elkaar verbonden 
zijn in het collectief geheugen. De souplesse waarmee je met 
een zekere objectiviteit naar synchroniciteit kunt kijken, 
kan de moderne mens een versneld vernieuwd bewustzijn 
schenken, waardoor we langzamerhand veel bewuster 
kunnen gaan leven. Dit voorbeeld wilde ik geven van hoe 
het werkt in het collectief onbewuste van nu. Je kunt in deze 
tijd als het ware wachten op het fenomeen oorzaak en gevolg 
en dat maakt onbewust angstig.

Wanneer een heftige gebeurtenis in het leven van iemand 
niet tot een oplossing komt, dan hebben we te maken met 
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karma. Karma klinkt wat ongrijpbaar en zweverig, maar is 
in principe alleen maar persoonlijke problematiek die niet 
is opgelost tussen mensen. Wanneer je de geschiedenis 
bestudeert, zijn er onnoemelijk veel problemen die niet zijn 
opgelost waardoor er veel karma is ontstaan. Wanneer een 
probleem niet kan worden opgelost, moet je het loslaten om 
het toe te vertrouwen aan het ongeziene; in ruil daarvoor 
krijg je vrijheid om verder te gaan met je leven. Loslaten is 
goed, maar alles wat wordt losgelaten, wordt opgeslagen in 
het persoonlijk onbewuste en als het meer mensen betreft die 
bij een conflict betrokken zijn, in het collectief onbewuste. 
Het collectief onbewuste is een verzamelbak van allerlei 
(traumatische) ervaringen van een groep mensen, maar ook 
van de ontwikkeling die we als mens hebben afgelegd door 
de evolutie heen. Wanneer nu een van de mysterieplaneten209 
een contact maakt met de persoon die een trauma opliep in 
het verleden, of met het tijdstip van de gebeurtenis zelf, dan 
worden deze energieën opnieuw in het bewustzijn gehaald. 
Alleen vaak in een heel andere vorm, een deel ervan wordt 
vaak uitvergroot en er treedt een variant op, omdat de 
evolutie van het bewustzijn verder is gegaan. Dit maakt dat 
de gebeurtenis uit het verleden waarop een vervolg komt, 
primair niet wordt herkend. Dit heeft dan weer te maken 
met het verdringingsmechanisme dat eraan ten grondslag 
ligt, bij de gebeurtenis of de persoon zelf. Oftewel, het is 
de prijs die je betaalt voor het vrij zijn; dit op het gevaar af 
dat het steeds maar blijft doorgaan. Recentelijk las ik een 
bijzonder interview210 met Fons de Poel die naar aanleiding 
van zijn vier scheidingen uitsprak: Hoe oud moet je worden om te 
begrijpen dat alles zich herhaalt? De Poel legt dan een verband 

209 Uranus, Neptunus en Pluto.
210 Volkskrant Magazine van 22 augustus 2015.
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met zijn moeder, die hem verafgoodde, waardoor zijn kijk 
op de vrouw sterk is beïnvloed. Wat ons als mensheid te 
doen staat, is opnieuw en nauwkeuriger te leren waarnemen 
waar een probleem zijn oorsprong heeft liggen. 
Het is grappig dat mijn dochter die lerares Nederlands is 
aan een Havo/Vwo/gymnasium me laatst vertelde dat bij 
haar leerlingen een kreet wordt gelanceerd wanneer er 
onverwacht iets onrechtvaardigs gebeurt, ze roepen dan: 
Karma is a bitch. De jeugd heeft de toekomst, dus wie weet 
komen er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Het zou het 
bewustzijn kunnen zijn, dat als het ware tussen genen en 
meme211 in ligt, het ik-bewustzijn. 
Het moeilijke aan het ik-bewustzijn is dat we meestal 
belangrijke informatie over wat in het persoonlijk onbewuste 
ligt opgeslagen niet kennen en er ook geen idee van hebben 
wat daar nu precies ligt. Over het collectief geheugen weten 
we steeds meer, zij het vaak nogal wat subjectief door een 
gekleurde overdracht, maar ook dat is waardevol. Belangrijk 
is om kijk te krijgen op je eigen karma, niet om er het 
slachtoffer mee te spelen of om er sier mee te maken, maar 
om een beeld te krijgen van wat de ziel heeft gevormd. 
Hiervoor heb je hulpmiddelen nodig, om er een beeld van 
te krijgen. Een van de vormen kan regressietherapie zijn. De 
schaduwkant daarvan is dat je vaak alleen de traumatische 
ervaringen naar boven haalt en niet de sterke kanten. Ik denk 
een astrologische methode te hebben ontdekt waar je vorige 
levens vrij globaal naar boven kunt halen, mits je een juiste 

211 Meme is een begrip uit de memetica en betekent een idee dat zich 
onder informatiedragers verspreidt (tot nu toe voornamelijk menselijke 
hersenen en sociale netwerken), en wordt ook wel omschreven als een 
besmettelijk informatiepatroon. In meer specifieke termen: een meme is 
een zichzelf vermeerderende eenheid van de culturele evolutie, zoals een 
gen de eenheid is van de biologische evolutie.
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geboortetijd hebt. Het zijn bestaande methodes die ik met 
elkaar in verband heb gebracht. Hierdoor ontstaat een beeld 
dat op z’n minst het onderzoeken waard is, om zodoende 
meer inzicht te krijgen in je eigen heel persoonlijke biografie. 
Familieverhalen en historische achtergronden spelen hierin 
een belangrijke rol. 
 
In de hoofdstukken over De generaties en De collectieve 
verbinding tussen Nederland en Rusland waar ik werk met de 
stand van Pluto en zijn invloeden, schrijf ik dat het jaar 2014 
overeenkomt met het jaar 1768, waar op 25 september de 
Osmaanse sultan Mustafa III de oorlog verklaart aan het 
Russische Rijk. Hij beschuldigt de Russen van massamoord 
op de bevolking van Balta (Mehedinţi).212 Balta ligt op de 
grens van Oekraïne en Moldavië.

212 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/1768.
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Ottomaans Rijk begin 1768 [Ottoman Empire].
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In de 18de eeuw raakte ook het Ottomaanse Rijk steeds 
meer onder de invloed van de politiek van de buitenlandse 
mogendheden. Hun ambassadeurs in Constantinopel (nu 
Istanboel) deden hun best het Ottomaanse Rijk in oorlogs- 
of vredesplannen van hun regeringen te betrekken. Ondanks 
een korte periode van culturele opbloei onder de regering 
van Ahmed III (1703-1730), welke tijd bekend staat als de 
‘Tulpentijd’ (wegens het populair worden van de tulpen), 
werden vernieuwingen naar Europees voorbeeld, zoals de 
boekdrukkunst in 1729), al snel door religieuze tegenstand 
tegengehouden. Oorlogen tegen Oostenrijk, Rusland, Perzië 
en opnieuw Rusland markeerden zowel de territoriale 
achteruitgang van het Ottomaanse Rijk als de opkomst van 
de andere staten, vooral Rusland, als factoren van belang in 
het Middellandse-Zee- en Balkangebied.213

Mustafa III zelf was, zoals vermeld, een vooruitstrevende 
man die opdracht gaf voor het oprichten van Academies 
voor wiskunde, navigatie en de wetenschappen zoals ook 
in de westerse wereld werd gedaan.214 Doordat hij Rusland 
verdacht van massamoord op islamieten en joden, begon 
hij een oorlog, maar wist op voorhand dat hij erg zwak 
stond. Toch meende hij deze oorlog te moeten beginnen, 
wat resulteerde in de vijfde Turks-Russische oorlog die op 
25 september 1768 uitbrak en op 21 juli 1774 eindigde in 
een catastrofe voor het Ottomaanse rijk. Het verdrag van 
Küçük Kaynarca dat toen werd gesloten, wordt gezien als 
een beslissend keerpunt in de geschiedenis van het rijk. De 
Krim werd onafhankelijk en in 1783 weer geannexeerd door 
Rusland. 

213 Grote Winkler Prins: Uit de geschiedenis van het Osmaanse Rijk.
214 Bron: http://thedevelopmentcommittee.tumblr.com/post/8230043 

0318/sultan-mustafa-iii-1717-1774-was-the-sultan-of.
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Ottomaans Rijk in 1783.
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Kabardië, Kertsj, Azov en Perekop werden eveneens 
geannexeerd. Russische koopvaardijschepen kregen 
vrije doorvaart in de Zwarte Zee, de Bosporus en de 
Dardanellen. Rusland kreeg verder een vaag omschreven 
status als ‘Beschermer van de Orthodoxie’, dat wil zeggen 
dat het bescherming mocht bieden aan de orthodoxe 
christenen die in het Ottomaanse Rijk woonden.
Wanneer je deze geschiedenis goed leest, zie je dat deze 
veel overeenkomsten heeft met de problematiek die in 2014 
speelt; alleen de partijen lijken niet meer geheel overeen te 
komen. De getransformeerde maar wel actuele punten van 
overeenkomst zijn: 

 - de strijd om de Krim;
 - het discrimineren van joden en moslims;
 - het verdedigen van het orthodoxe geloof. 

Met andere woorden: het collectief geheugen stelt opnieuw 
de problematiek die toen is blijven liggen in een variant 
aan de orde. Wat verder opvalt is dat het neerstorten van 
de MH17 zich vrijwel in dezelfde tijd van het jaar voltrekt 
als de vrede die werd gesloten met het verdrag van Küçük 
Kaynarca, te weten 21 juli tegenover 17 juli. 
Dat collectief oude zaken weer aan de orde komen, heeft 
vrijwel altijd te maken met het feit dat een of meer zielen 
die in zo’n oude verdrongen geschiedenis hebben geleefd 
en een belangrijke rol speelden, reïncarneren. Zij komen 
op aarde met herinneringen aan niet-opgelost karma uit 
die tijd en willen dit opnieuw uitwerken en een nieuwe 
mogelijkheid scheppen om collectieve problematiek alsnog 
op te lossen. 

Om een goed overzicht te krijgen van het jaar 1768 waarin 
Rusland in oorlog komt met het Ottomaanse rijk, wil ik een 
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korte beschrijven geven bekeken vanuit wat bekend is van de 
geschiedenis in Rusland. 
In 1768 speelt er een conflict tussen Mustafa III en Catharina 
II. De tsarina Elisabeth, heeft Catharina, geboren als Sophia 
Augusta Frederika, prinses von Anhalt-Zerbst-Dornburg, 
voor haar zoon uitgekozen als goede partij, maar beide 
partners zijn zo verschillend dat het huwelijk een drama 
wordt. De jonge mensen pasten helemaal niet bij elkaar; 
Catharina vond Peter afstotelijk en zijn beleid als tsaar 
dom.215 Haar huwelijk is eenzaam en om haar eenzaamheid 
te compenseren, bestudeert ze de nieuw opkomende 
stroming van de Verlichting. Zij ontwikkelt in die tijd, 
zoals vermeld, een levenslange vriendschap met Voltaire en 
correspondeert met hem waardoor ze geïnspireerd raakt 
door zijn filosofie. Peter is niet geïnteresseerd in cultuur en 
houdt van machtsvertoon. Zoals eerder vermeld, regeert hij 
maar kort en wordt vlak na zijn aantreden vermoord. Dit 
maakt Catharina verdacht, niet in de laatste plaats omdat 
zij een afkeer van haar echtgenoot heeft en dit openlijk laat 
blijken. Zo wil zij de lijfstraffen afschaffen en op termijn 
het lijfeigenschap, terwijl haar man een hardvochtig beleid 
voorstaat.216 Er wordt aangenomen dat ze in het complot 
heeft gezeten van de moordenaars; ook haar schoonmoeder 
Elisabeth deelt deze vermoedens. Het is in dezen niet zo 
belangrijk of dit al dan niet is gebeurd, belangrijk is dat 
deze verdachtmaking (roddel) in het collectief onbewuste 
van deze familie een plaats heeft kunnen krijgen. Wanneer 
een collectief geheugen van een groep/familie vervuild 
is geraakt door insinuaties, roddels en niet verwerkte 
gebeurtenissen, dan duikt bij een gevoelige kosmische stand 

215 Catherina de Grote van Simon Dixon.
216 Catherina de Grote van Simon Dixon.
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van de buitenplaneten217 het betreffende gegeven vaak weer 
op in een variant, om zodoende opnieuw een kans te krijgen 
om te worden verwerkt. Dat deze moord op Peter III een 
heftige impact heeft op de familieziel van de Romanovs, 
maar ook op de volksziel, blijkt wel. Het gegeven wordt als 
het ware autonoom in de volksziel. Met andere woorden: alle 
moorden die zijn gepleegd op de Romanovs in het verleden, 
hebben gemaakt dat er maar één oplossing voor problemen 
is en dat is moord. Recentelijk maakten we dit mee met 
Anna Politkovskaja (belangrijke kritische journaliste in 
Rusland), Aleksandr Litvinenko (dissident oud-KGB’er) en 
meer recent (2015) Boris Nemtsov, oppositieleider van de 
huidige Russische regering. Het successievelijk opduiken van 
moorden in het milieu van belangrijke politiek gekleurde 
mensen zien we eigenlijk alleen maar zo uitgesproken 
consequent in Rusland. Dit heeft te maken met een 
fundamenteel onvermogen om alle stromingen, stammen 
en religies die in Rusland aanwezig zijn, met elkaar te 
verbinden. Doordat Rusland het grootste218 land ter wereld 
is met het grootste oppervlakte land en vele verschillende 
groeperingen en stemmingen kent, is het moeilijk een 
algemeen overkoepelende visie te formuleren. Bovendien 
wordt esoterisch-geografisch gezien Rusland verscheurd 
door enerzijds een diep oergevoel dat primair spiritueel 
van aard is, anderzijds bestaat er de behoefte om bepaalde 
denkpatronen nadrukkelijk bij het volk in te planten.219 Zo 
zagen we dit onder meer toen Lenin en Stalin met autoritair 

217 Uranus, Neptunus en Pluto. 
218 Bron: http://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-grootste-landen-

oppervlakte/.
219 Zie ook: De verborgen waarheid achter drie Amerikaanse presidenten van Wilma 

ter Mull, 2009.
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geweld hun communistische visie wilden opdringen aan het 
volk. Ook zij maakten gebruik van het collectief geheugen 
van hun land en putten uit het verleden waar als iemand niet 
welgevallig was, hij/zij werd vermoord. Met name Stalin 
heeft successievelijk vermeende politieke tegenstanders 
op koele strategische wijze vermoord. Oude traumatische 
ervaringen die in de loop van de geschiedenis zijn beleefd, 
liggen vrij dominant opgeslagen in de volksziel en maken 
dat de hedendaagse Rus niet mondig is. Zij worden veelal 
nog beheerst door de angst voor het dictatoriale bewind van 
Stalin, dat nog geen honderd jaar geleden hun voorgeslacht 
argwanend en achterdochtig heeft gemaakt. De Russen van 
nu zijn vaak de tweede of derde generatie na het bewind van 
Stalin. In Rusland is pas sinds de Perestrojka onder Michail 
Gorbatsjov de relatieve democratie begonnen. Hierdoor 
ontstaat er een soort onbewuste separate kijk op goed en 
kwaad, omdat het verenigde land zijn eigen stromingen 
zelf niet voldoende kan doorgronden en integratie van de 
identiteit wordt bemoeilijkt. Door dit onverwerkte fenomeen 
dat als mechanisme ligt opgeslagen in het collectief geheugen 
van het land, ontstaat bij de andere landen in de wereld het 
psychologische fenomeen projectie. De Russen nodigen 
als het ware uit, door geen identiteit te hebben, om al het 
slechts dat leeft in de westerse wereld op hen te projecteren. 
De VS, Europa en de NAVO die moeten communiceren met 
Rusland, zullen door deze ondoorgrondelijkheid al snel de 
neiging ontwikkelen om Rusland te gaan demoniseren. We 
zagen dit net na de oorlog toen de Koude Oorlog uitbrak, 
terwijl Rusland een niet onaanzienlijk deel heeft bijgedragen 
aan de bevrijding van Europa uit de greep van nazi-Duitsland. 
Zelden krijgen ze hier de eer voor, in tegenstelling tot 
Amerika dat heden ten dage nog wordt geprezen voor de 
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bevrijding. De objectieve cijfers van de militaire slachtoffers 
die te betreuren zijn in de Tweede Wereldoorlog, zijn voor 
de Sovjet-Unie 10.700.000 en voor de Verenigde Staten 
407.300.220 
In mijn jeugd waarschuwde mijn moeder bijna wekelijks 
dat de Russen zouden komen om ons van onze vrijheid te 
beroven. Het is nooit gebeurd, maar sinds het begin van 
2015 organiseert de NAVO zich opnieuw in het gebied van 
Estland, Litouwen en Letland in Operatie Atlantic Resolve 
en oefent, mochten de Russen (toch) komen. Als antwoord 
geeft Rusland een demonstratief machtsvertoon, onder 
leiding van Poetin. Hij houdt zo de angst en het demoniseren 
van het land in stand, waardoor hijzelf groter wordt dan 
welke andere leider ook. Ondertussen herhaalt de oorlog van 
1768 zich, waarin een van de motieven de discriminatie van 
de moslims en de joden was. Dit werkt als een soort fractaal, 
maar nu in de groeperingen als IS, Zionisten en Palestijnen; 
dit wordt echter niet echt herkend en in verband met elkaar 
gebracht door de meeste politieke leiders. Doordat de 
collectieve gevoelens van deze extremistische groeperingen 
sterk zijn uitvergroot, eisen ze onbewust met terugwerkende 
kracht nog sterker de aandacht voor het betreffende oude 
probleem op, alleen veel extremer. Rusland is hierdoor 
het collectieve afvalputje van onverwerkte trauma’s uit het 
collectief geheugen geworden.
Het is verleidelijk om Poetin, de huidige president van 
Rusland, verantwoordelijk te houden voor deze dreigende 
gevoelens die er op dit moment heersen in de wereld. Er is 
een oude veelzeggende uitspraak die luidt: ‘Elk land krijgt 
de regering/leiders die het verdient’. Ik denk dat dit een 

220 Bron: Second Source List and Detailed Death Tolls for the Twentieth 
Century Hemoclysm.
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wijze uitspraak is, omdat er een wisselwerking is tussen de 
persoon en de geschiedenis van de volksziel van een land. 
Met andere woorden: waarom faciliteert een volk een leider? 
Het is belangrijk om de nieuwsvergaring over de hele strijd 
in Oekraïne met enige reserve te bekijken, overigens niet 
omdat de journalisten opzettelijk onbetrouwbaar zouden 
zijn. Door de versnelling in de tijd, veroorzaakt door onder 
meer internet en snelle digitale communicatie, is er echter 
een eenzijdigheid ingeslopen, waardoor de ware toedracht 
vaak niet voldoende wordt uitgewerkt. Deze eenzijdigheid 
houdt geen rekening met de (lange) geschiedenis die achter 
het drama zit. Wanneer je geen informatie hebt over het 
verleden dat naar het betreffende conflict heeft geleid, zul 
je niet snel de juiste oplossing voor een probleem kunnen 
vinden. Op dit gebied is er nog een wereld te behalen. In 
het Oekraïneconflict is een onderbelicht gegeven dat er 
heel verschillende belangen meespelen. Zo worden de 
rijken steeds rijker en leven velen onder de armoedegrens. 
Zoals ik al vermeldde, wordt 40 procent van het inkomen 
van de Oekraïners verdiend door te werken. De rest van 
de huishoudbeurs wordt gevuld door stipendia.221 sociale 
uitkeringen, pensioenen en andere staatsbetalingen. Niet 
voor niets lopen er op de Maidan zoveel jonge mannen 
rond: de jeugdwerkloosheid bedraagt 20 procent.222 Er zijn 
grote economische tekorten. Ook is er een sterk opkomend 
neofascisme223 De Oekraïners zien aan de westelijke kant van 
hen stabiliteit in de vorm van landen die zijn verenigd in de 

221 Toelagen
222 Bron: NRC van 22 februari 2014. ‘Negen vragen over de crisis in 

Oekraïne’.
223 Bron: http://www.hpdetijd.nl/2014-09-04/schokkend-de-macht-van-

neofascisten-oekraine/.
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EU en willen dit ook graag. De bereidheid die ze zien bij 
de EU om minder draagkrachtige landen te steunen, zoals 
Griekenland en Portugal, trekt sterk aan. Aan de oostelijke 
kant zien ze Rusland dat onder Poetins beleid de laatste vijftien 
jaar de armoede heeft teruggebracht tot normale proporties. 
Want hoe dan ook, onder de regering van Poetin is de 
levensstandaard van de Russen opvallend gestegen. In de jaren 
negentig leefde 46 procent van de Russen in armoede, dit cijfer 
is nu gedaald tot 11 procent, enkele procentpunten minder 
dan in de VS. De werkloosheid was in 1999 bij het aantreden 
van Poetin 15 procent, nu ligt die rond de 5 procent.224 
Kortom, de primaire aantrekkingskracht van Oekraïners ten 
opzichte van Rusland en Europa gaat vooral om welstand, geld 
en een grote behoefte aan stabiliteit en moet zeker worden 
betrokken in de hele beschouwing van het conflict. Omdat 
Oekraïne bekeken vanuit de geschiedenis echter nooit een 
eigen identiteit heeft ontwikkeld en op de grens van twee heel 
verschillende belevingswerelden leeft, zal het moeilijk voor 
het land zijn om een standpunt te bepalen. 

In mijn verdere zoektocht naar de diepere verbanden in de 
MH17-ramp, ontdekte ik dat Vladimir Poetin waarschijnlijk 
de reïncarnatie is van Mustafa III. Er is een horoscoop van 
Poetin bekend die met zijn standen verwijst naar het leven van 
Mustafa III. 225 
Mustafa III is geboren in Istanboel op 28 januari 1717, hij 
is de 26ste Sultan van het Ottomaanse rijk en hangt het 

224 Wierd Duk, Poetin de Straatvechter bedreigt de wereldorde, pag.30. 
225 De horoscoop waarmee ik heb gewerkt, komt uit wiki.astro.com. In het 

boek Poetin de straatvechter van Wierd Duk zou Poetin zijn geadopteerd 
door vrij oude ouders die inmiddels twee kinderen hadden verloren. Zijn 
moeder zou zijn Vera Poetina en de gelijkenissen tussen Poetin en haar 
zouden treffend zijn (pag. 26).
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islamitische geloof aan. Helaas is er niet zo veel bekend van 
Mustafa III, waardoor ik van een waarschijnlijke reïncarnatie 
moet spreken. Enkele Engelstalige websites spreken over een 
man die vooruitstrevend en intelligent is en sterk is gericht op 
het westen, maar zijn conservatieve bevolking niet meekrijgt 
in het nieuwe Verlichte denken van die tijd. In wezen heeft 
hij dit gemeen met tsarina Catharina II met wie hij in oorlog 
komt. Het is niet onwaarschijnlijk dat op diep onbewust 
niveau beiden verliefd op elkaar waren. Immers, Catharinea 
II verslond mannen tot het eind van haar leven en Mustafa 
had een grote bewondering voor de vooruitgang die optrad 
in de westerse wereld. In die tijd mocht je Rusland rekenen 
tot de landen die dezelfde vooruitstrevendheid hadden als 
Europa. Je kunt in elk geval spreken van een soort haatliefde-
verhouding. Haatliefdeverhoudingen putten vaak uit de bron 
van wederzijdse jaloezie. Zeker zal hebben meegespeeld dat 
het in hoogste zin voor het eerst ging om een oorlog die 
werd gevoerd tussen een mannelijke en een vrouwelijke 
leider. Omdat vanuit een oud evolutionair patroon de man 
boven de vrouw werd gesteld, zal het onverteerbaar zijn 
geweest dat de vrouw deze strijd won. Mustafa stierf dan ook 
voordat de oorlog voorbij was. Opvallend is dat Poetin in dit 
huidige leven zich vooral van het macho-imago bedient. Op 
foto’s laat hij zijn spierbundels nogal eens zien, of is hij in 
een judogevecht verwikkeld. Hiermee wil hij een boodschap 
afgeven dat er niet met hem te spotten valt.
Wanneer Mustafa de vroegere incarnatie van Poetin is 
geweest, dan zal hij diep in zijn hart gefascineerd zijn 
geweest door Rusland. Kenmerkend voor de werking van 
het karma is dat wat in een recent leven een probleem of 
conflict is geweest, in een volgend leven vaak een fascinatie 
voor het betreffende onderwerp oplevert. Zo begon Mustafa 
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de oorlog met Rusland, met als reden een vermeende 
massamoord op de bevolking van Balta, waar overwegend 
joden woonden. Ook op dit moment bestaan er weer grote 
spanningen tussen joden, Palestijnen, Koerden en andere 
bevolkingsgroeperingen in de wereld. Opeens duikt in 
2014 - het transformatiejaar van 1768 - na het annexeren 
van de Krim de oude term Novorossia (Nieuw-Rusland) weer 
op. Deze historische term stamt uit de tijd van Catharina 
de Grote, die het Russische keizerrijk vanuit Sint-Petersburg 
ver naar het zuiden uitbreidde. Ze eindigde op de Krim, waar 
haar minnaar graaf Potjomkin de havenstad Sebastopol voor 
haar liet aanleggen.226 Ook dit wijst op een sterke fascinatie 
voor macht die herinnert aan deze tijd.
Mustafa zal met zijn hang naar een modern Ottomaans rijk op 
z’n minst gefascineerd zijn geraakt door Catharina de Grote 
als persoon, die zo’n groot land bestuurde. Het streven naar 
vooruitgang voor het volk waarover ze heersten, hadden beide 
partijen met elkaar gemeen. Misschien - wie zal het zeggen - is 
de massamoord in Balta die Mustafa constateerde niet het enige 
motief geweest voor zijn oorlogsverklaring aan Rusland, maar 
ook zijn fascinatie voor de aanpak van Catharina wat betreft 
haar politiek vernieuwende idealen. De Russisch-Turkse 
Oorlog is de vijfde van elf oorlogen die in varianten steeds min 
of meer om de Krim draaiden. Deze vijfde oorlog vormde 
echter een beslissend conflict, waarbij het Russische Rijk het 
zuidelijke deel van Oekraïne, de noordelijke Kaukasus en de 
Krim in handen kreeg (maar later ook steeds weer verloor). 
Wanneer iemand na zijn dood naar de andere dimensie gaat, 
dan doorloopt hij direct na zijn dood zijn leven opnieuw en 
ziet ondertussen ook wat er verder gebeurt op aarde, maar hij 

226 Bron: De Schaduw van de grote broer van Laura Starink, pag. 196.
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kan niet meer daadwerkelijk ingrijpen.227 Voor de ziel, kan dit 
een machteloos gevoel geven. Immers, de ziel kan niet meer 
fysiek ingrijpen; zo dus ook bij de ziel van Mustafa. 
De filosoof/antroposoof Rudolf Steiner noemt deze periode 
Het Kamaloka.228 In het licht van deze visie zal de teleurstelling 
van de ziel van Mustafa groot zijn geweest. 
Wanneer een grote teleurstelling ontstaat in de 
overgangsperiode naar een andere dimensie, zal dat vaak een 
intentie voor de ziel zijn om een leven te zoeken waar een en 
ander weer kan worden hersteld en veranderd. In de horoscoop 
van Poetin (geboren op 7 oktober 1952 om 9.30 uur in Sint 
Petersburg),229 zijn deze elementen terug te vinden. Voor de 
techniek van deze methode verwijs ik naar mijn cursussen, 
workshops en lezingen. 
In mijn zoektocht naar het mysterie Poetin ontdekte ik nog 
iets dat een ander licht werpt op de huidige toestand in de 
wereld. Na de MH17-ramp ben ik me gaan verdiepen in de 
geschiedenis van Rusland. Zo ontdekte ik naar aanleiding 
van horoscopen die bekend zijn van tsaren, dat de vrouw 
van Nicolaas II - de laatste tsaar van Rusland - Alix von 
Hessen-Darmstadt, karmische verwantschap vertoont met de 
horoscoop van Poetin.230

Alexandra zoals zij in Rusland werd genoemd, wordt geboren 
op 6 juni 1872 om 03.45 uur in Darmstadt. Alexandra’s 
moeder stamde af van het Engelse koningshuis, Alix’ moeder 
Alice was een dochter van koningin Victoria. Alice was een 

227 Dit is waarom nabestaanden vaak een intense verbinding hebben met de 
overledene; deze kunnen zien, zonder lichaam, wordt dan vaak ervaren 
door de achterblijvers. 

228 Rudolf Steiner over de werking van het karma.
229 Bron: www.astro.com databank.
230 Voor details verwijs ik naar mijn workshops en cursussen.
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groot bewonderaar van de filosoof David Strauss.231 Er wordt 
wel verondersteld dat Alexandra daar haar behoefte aan een 
goeroe vandaan heeft.232 De moeder van Alix overleed al op 
jonge leeftijd. Zij wordt dan opgevoed door haar grootmoeder 
koningin Victoria. Al op jonge leeftijd komt Nicolaas II met 
Alix in aanraking en is op slag verliefd op haar. Wanneer zijn 
vader Alexander III allerlei huwelijken voor hem uitstippelt, 
weigert hij successievelijk omdat hij verliefd is geraakt op 
deze Duitse Alix. Na veel oponthoud mag hij uiteindelijk 
trouwen met de liefde van zijn leven. Voor het eerst in de 
geschiedenis van Rusland trouwt iemand uit liefde en niet 
uit planning. Er was nog een andere hindernis: de geloven 
van beide partners kwamen niet overeen. Alexandra, zoals 
ze in Rusland werd genoemd, sprak veel met haar zus over 

231 David Friedrich Strauss (Ludwigsburg, 27 januari 1808 - aldaar, 8 
februari 1874) was een theoloog, filosoof en schrijver, bekend vanwege 
zijn boek over het leven van Jezus, dat hij voor een mythologisch 
opgesierd leven van een joods rabbijn verklaarde.
Strauss was een leerling van Ferdinand Christian Baur en studeerde in 
1825 af aan de Universiteit van Tübingen. Hij gaf enkele jaren les aan 
het gymnasium gevestigd in de middeleeuwse Abdij van Maulbronn. 
In 1831 werd hij een volgeling van Hegel en Friedrich Schleiermacher 
in Berlijn.
In 1835/36 gaf hij zijn Leben Jesu kritisch bearbeitet uit, dat een storm 
van verzet opriep. Hij werd aan de pas opgerichte Universiteit Zürich 
ontslagen nog voor hij aan het werk toog. Strauss is nooit ergens op-
nieuw benoemd.
In 1840/41 gaf hij Die Christliche Glaubenslehre uit, waarin hij geheel met 
kerk en geloof brak. In Nederland werd Strauss nagevolgd door Johannes 
van Vloten en Conrad Busken Huet.
Strauss wijdde zich een tijdlang aan de politiek en schreef verschillende 
biografieën. In 1872 publiceerde hij zijn laatste werk, Der alte und der neue 
Glaube, waarin hij het christelijk geloof door een soort van Darwinisme 
probeerde te vervangen. [Bron: Wikipedia]

232 Edward Radzinksy, Nicolaas II.
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hoe ze haar lutherse geloof moest zien te integreren in het 
Russisch-orthodoxe geloof. Uiteindelijk overwint de liefde 
en doet Alexandra met veel gewetensbezwaar afstand van 
haar geloof en volgt het geloof van Nicolaas II.
Hoewel dit een huwelijk uit liefde is, ontstaan er toch 
problemen. Zo worden er eerst vier dochters geboren 
voordat de felbegeerde mannelijke troonopvolger wordt 
geboren, Aleksej. Uitgerekend deze troonopvolger blijkt te 
lijden aan de erfelijke ziekte hemofilie. Deze ziekte komt 
voort uit de vrouwelijke lijn van de familie van Alix. 
Om dit noodlot af te wenden, gaat Alix op zoek naar 
een genezer voor de ziekte. Alix komt door bemiddeling 
van vriendinnen in aanraking met Raspoetin. Op een 
onverklaarbare wijze weet Raspoetin de bloedingen te 
stoppen en wanneer Aleksej gevaarlijk ziek is, weet hij op 
onnaspeurbare wijze de crisis ten goede te keren; toeval of 
toch geneeskrachtige gaven, historici weten het niet. Alix 
wordt daardoor in hoge mate afhankelijk van Raspoetin. 
Raspoetin, die een ongeletterde boer is, krijgt ongewild veel 
macht. Raspoetin komt uit een oud sjamanistisch Siberisch 
geslacht en hangt het orthodox christelijke geloof aan. 
Raspoetin heeft een heel eigen natuurreligie waar seks nauw 
is verweven met godsdienst. Aan het eind van zijn leven ging 
Raspoetin steeds wilder leven; volgens historici hield hij 
orgiën en grote drankfeesten. Volgens sommige bronnen was 
de band tussen Alix en Raspoetin zo intens dat er ook een 
seksuele relatie uit voortkwam. Dit is echter niet zeker. Wel 
is het zo dat gaandeweg dat het spannender werd in politiek 
Rusland en Pluto het teken Kreeft binnengaat, Raspoetin 
op subtiele manier Alix beïnvloedt met zijn pacifistische 
ideeën. Aangezien Alix een grote invloed uitoefent op haar 
zachtaardige man Nicolaas II, krijgt Raspoetin grote invloed 
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op de politiek. Nicolaas wordt vanaf zijn aantreden als tsaar 
achtervolgd door het noodlot. Direct bij de kroning op 26 
mei 1895 [oude stijl] heeft de Chodynka-tragedie plaats. Om 
de kroning van de tsaar te vieren, wordt vier dagen later 
een groot volksfeest gehouden op het Chodynkaveld, een 
militair oefenterrein net buiten Moskou. Op het veld zijn 
theatervoorstellingen en muziekoptredens. De bevolking 
zou worden getrakteerd op drinken, eten en souvenirs, zoals 
bekers met de beeltenis van de nieuwe tsaar erop. Om twee 
uur ’s middags zou ook de tsaar zelf naar het feestterrein 
komen. Het Chodynkaveld was echter totaal ongeschikt voor 
een dergelijk massa-evenement vanwege de vele militaire 
loopgraven die daar aanwezig waren. Vroeg in de ochtend 
hadden zich al ongeveer 500.000 mensen verzameld op het 
Chodynkaveld om de cadeaus van de tsaar niet mis te lopen. 
In de menigte verspreidde zich het gerucht dat er niet genoeg 
cadeaus waren voor iedereen en daarom drongen de mensen 
naar voren. Door het gedrang vielen veel mensen in de 
loopgraven. Zij werden vertrapt, stikten of raakten gewond. 
De 1.800 aanwezige agenten waren niet in staat om de orde 
te herstellen in een dusdanig grote menigte. Er vielen 1.389 
doden en 1.300 gewonden.233 De tsaar reageerde volgens 
het grote publiek niet adequaat op deze grote tragedie, 
hoewel Nicolaas en Alix dezelfde dag nog de gewonden in 
de ziekenhuizen bezochten. De families van de slachtoffers 
kregen 1.000 roebel uit het privévermogen van de tsaar en 
hij nam de kosten van de begrafenissen voor zijn rekening. 
De publieke opinie keerde zich desondanks tegen de tsaar 
omdat hij nog dezelfde avond een bal bezocht dat werd 
gegeven door de Franse ambassadeur. De bevolking vatte 

233 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Chodynkatragedie.
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dit op als onverschilligheid van de tsaar over hun lot.234 Dit 
zette het eerste kwade bloed bij de bevolking en deze eerste 
teleurstelling zou uiteindelijk op termijn de bolsjewisten 
podium geven voor de revolutie. Op dat moment is Pluto 
in Kreeft, wat maakt dat gevoelens enerzijds worden 
uitvergroot en anderzijds worden opgekropt en niet op tijd 
geuit. 
In mijn onderzoek van de horoscoop die voorhanden is van 
Poetin, denk ik te zien dat hij de reïncarnatie is van Alix. 
Een bijzondere woordspeling zou dan zijn dat Alix een deel 
van de naam van haar goeroe Raspoetin nu in zich draagt, 
de obsessie uit het recente vorige leven. Het lijkt wellicht 
simpel, maar karma is in principe eenvoudig. 

Een ander opmerkelijk feit is dat de tsarenfamilie om het 
leven is gebracht door Michaël Medvedev.235 In het leven van 
Poetin nu is Medvedev zijn politieke compagnon. Toen Poetin 
zijn termijn erop had zitten als president, werd Medvedev 
naar voren geschoven als een soort marionet tussenpresident 
[2008-2012]. Nu weet ik niet of de naam Medvedev net zo’n 
bekende naam is als bij ons Jansen, maar mij is uit onderzoek 
gebleken dat karma zich vaak bedient van dit soort bizarre 
aanwijzingen.
Poetin was net als Alix het nakomertje in de familie. Het 
echtpaar Poetin had voordat Vladimir jr. werd geboren al 
twee zoons gekregen die beiden waren overleden; de een 
als peuter door de oorlog, de ander tijdens de oorlogsjaren 
aan difterie in een kindertehuis waar de moeder hem had 
ondergebracht in de hoop dat men daar beter voor hem kon 

234 Ibidem.
235 Edward Radzinsky, De laatste tsaar, pag. 589.
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zorgen.236 Op latere leeftijd zouden de ouders van Poetin 
hem nog als nakomertje hebben gekregen in oktober 1952.237 
Er zijn hardnekkige geruchten dat Poetin een geadopteerd 
kind is en de eerste negen jaar van zijn leven is opgevoed 
in de Kaukasus en een Georgische nationaliteit zou hebben. 
Dit beweerde althans een hoogbejaarde vrouw uit Metechi, 
een dorp in Georgië niet ver van Gori, de geboorteplaats 
van dictator Jozef Stalin. Volgens de boerenvrouw Vera 
Poetina, die met haar helblauwe ogen en hoge jukbeenderen 
opvallend veel gelijkenis vertoonde met Vladimir, was zij 
zwanger geraakt van een getrouwde Russische monteur, 
Platon Privalov. Die man koos voor zijn gezin en Vera 
behield het kind.238 

Er is zoals gewoonlijk in Rusland nooit transparantie betracht 
over de afkomst van Poetin. Maar zoals ik al eerder schreef, 
geven roddels al dan niet waar, veel inzicht in de obstakels 
die liggen opgeslagen in het collectief geheugen. Mocht door 
voortschrijdend inzicht echter blijken dat Poetin inderdaad 
in 1950 is geboren en heel andere geboortegegevens heeft 
dan officieel is opgegeven, dan geldt uiteraard de volgende 
hypothese die ik heb gevormd niet, of misschien toch?! Ik 

236 Wierd Duk, Poetin de straatvechter, pag. 26 E-book versie.
237 Er bestaat nog een alternatieve versie van Stanislav Belkovski. In het 

boek Vladimir, de waarheid over Poetin wordt het volgende verondersteld: 
Poetin zou al in 1950 zijn geboren. Kort daarop liet zijn moeder Platon 
Privalov zitten en vertrok naar Georgïe, waar ze tot op de dag van 
vandaag woont. Haar nieuwe echtgenoot werd de Georgiër Georgi 
Osipasjvili; dit huwelijk zou tien (!) [sic] kinderen hebben opgeleverd. 
Osipasjvili zou Vladimit Poetin niet als zijn kind hebben willen erkennen 
(pag 29. E-bookversie). Ook is er een versie van Starkman die uitgaat 
van een geboorte op 7 oktober 1952 om 12.39 uur; voor deze versie is 
astrologisch gezien veel te zeggen.

238 Wierd Duk, Poetin de straatvechter, pag. 26.
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redeneer nu, met de kennis van nu; voortschrijdend inzicht 
kan hierin verandering brengen.

De aversie van Poetin tegen homoseksualiteit kan ook worden 
verklaard vanuit dit vermoedelijk vorige leven. Alix had een 
hartsvriendin Anja Vyroebov, zij verkeerde dagelijks aan het 
hof en had een grote invloed op haar. Al in vroege instantie 
besefte Anja dat zij alles wat Raspoetin vond, moest beamen 
om de liefde van haar vriendin te behouden. Anja was lesbisch, 
iets dat in die tijd nooit zou worden bevestigd, omdat dit een 
grote schande zou zijn waarover niet werd gesproken. De 
uitgever Filoppov, die de Petersburgse society als geen ander 
kende, schrijft in zijn dossier: Vyroebova’s vriendschap met de 
keizerin werd door sommigen aan het hof omschreven als een intieme 
relatie met trekjes van een psychopathologische seksualiteit.239 Anja 
ging steeds mee op het persoonlijke jacht van de keizerlijke 
familie. Toen de boot op een keer tijdens een tocht op de 
Finse scheren op een rots liep, bracht het keizerlijke gezin de 
nacht op het jacht door. De tsaar sliep alleen in de hut, terwijl 
de tsarina Vyroebova meenam naar haar salon en de nacht 
met haar in hetzelfde bed doorbracht.240 De niet openlijk 
uitgeleefde homoseksuele relatie in een vorig leven maakt in 
het volgende leven dat dit element opnieuw in het bewustzijn 
moet worden gehaald. Het eerste stadium is dan meestal 
de (heftige) ontkenning van het fenomeen. In de biografie 
Vladimir - De waarheid over Poetin schrijft Stanlislav Belkovski 
dat er sterke aanwijzingen zijn dat Poetin homoseksueel is. 
Minnaressen die in de journalistieke wandelgangen steeds 
worden geconstrueerd, zouden te maken hebben met 
misleiding. Na Poetins scheiding is er aanwijsbaar geen 

239 Edward Radzinsky, Raspoetin de bezeten monnik, pag. 120.
240 Edward Radzinsky, Raspoetin de bezeten monnik, pag.122.
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vrouw in zijn leven geweest. ‘Poetins reputatie als homo-
icoon werd geboren in de zomer van 2007, toen hij samen 
met prins Albert van Monaco naar Siberië reisde om daar 
te gaan vissen. Het visuitje werd besloten met een waarlijk 
erotische fotosessie waarbij Poetin en Albert met ontbloot 
bovenlijf poseerden en hun borst fier vooruitstaken’, aldus 
de schrijver.241 
In deze huidige tijd kun je er zeker van zijn wanneer homohaat 
voorkomt, dat hier een niet uitgeleefde homoseksualiteit in 
een vorig leven aan ten grondslag ligt. Het tweede stadium 
van verwerking is erkenning, terwijl het derde stadium het 
accepteren zal zijn. Poetin lijkt nog te worstelen met de 
tweede en derde fase. Recentelijk vertelde Bram Corstjens 
in het televisieprogramma Buitenhof dat de homofobie steeds 
groter wordt in Moskou. Een verklaring hiervoor zou kunnen 
zijn dat de homoseksualiteit zo dominant ligt opgeslagen in 
het collectief onbewuste van de volksziel van Rusland, dat 
deze haat alleen maar kan groeien, net zolang totdat men 
niet meer om de homoseksualiteit van Poetin heen kan. 
Bekeken vanuit het vermoedelijke vorige leven van Poetin 
zou je het verband kunnen leggen dat de keuze om als 
enig kind op te groeien, is voortgekomen uit het feit dat 
hij in een vorig leven ook niet door zijn eigen moeder is 
opgevoed, maar door zijn grootmoeder (koningin Victoria 
in Engeland). Omdat de eerste jaren van een kind een diepe 
impact hebben op het karma, zie je nogal eens karma-
herhalende situaties opduiken. Alexandra’s grote verdriet 
was dat ze geen mannelijke troonopvolger kon geven aan 
de liefde van haar leven. Toen ze na vier dochters eindelijk 
een zoon kreeg, leed deze aan de erfelijke ziekte hemofilie. 

241 Vladimir - De waarheid over Poetin van Stanislav Belkovski, pag 198 
E-bookversie. 
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Poetin krijgt in dit leven ook weer alleen dochters. Zijn 
twee dochters heten Maria (1985) en Jekaterina (1986). 
Dit is opmerkelijk bekeken vanuit het gezichtspunt van een 
eventuele reïncarnatie. In de biografie van Poetin wordt 
namelijk expliciet verteld dat Loedmila Poetina-Sjkrebneva 
ooit een boek heeft geschreven waarin ze vertelde dat ze 
haar oudste kind Natasja wilde noemen, maar dat Poetin er 
op stond haar Maria te noemen. Ook in de naamgeving van 
de tweede dochter was hij bepalend en had zij geen inspraak. 
Maria is de naam van de jongste dochter van Alexandra; 
Jekaterina is vernoemd naar Catharina, de vrouw van Peter 
de Grote, maar ook naar de stad Jekaterinburg, de stad waar 
de gehele tsarenfamilie werd uitgemoord. Deze naamgeving 
geschiedt overigens lang voordat Poetin president werd.242

Poetins grootvader (van de geregistreerde ouders) 
was kok geweest bij Lenin.243 Dit zal Poetin vanuit zijn 
familiecollectief een onbewust verbonden gevoel geven met 
het oorspronkelijke bolsjewistische gedachtegoed. Wanneer 
twee stromingen in de ziel zo diametraal tegenover elkaar 
staan, de linkse bolsjewistische stroming en de karmische 
elitaire tsarenstroom, dan is het bijna onvermijdelijk dat dit 
leidt tot de karikatuur Vladimir Poetin. Opkomen voor de 
armen en je willen verrijken ten koste van het volk, dat gaat 
moeilijk en is het levensdilemma van Poetin geworden. 

Tsaar Nicolaas II is de eerste tsaar die uit liefde een huwelijk 
aangaat. Hij weigerde systematisch iedere opgedrongen 
partner en had al op jonge leeftijd zijn oog op Alix laten vallen. 
Dit heeft hoe dan ook, juist doordat het zo’n dramatisch eind 

242 Bron: Vladimir - De waarheid over Poetin van Stansilav Belkovski, pag. 176 
E-bookversie.

243 Peter d’Hamecourt, Het koningsdrama. 
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heeft, de moord op 17 juli 1918 om omstreeks 01.00 uur op 
de gehele familie, een diepe impact op zielen die overgaan 
naar de andere dimensie. Het is dus karmisch gezien heel 
logisch dat de ziel van Alix en van Nicolaas elkaar in een 
nieuw leven weer zoeken om het dramatische gebeuren 
een andere wending te geven; dit is namelijk de essentie 
van karma. Wanneer we consequenter zo naar problemen 
kunnen kijken, dan kunnen er meer grote problemen eerder 
worden opgelost. Het is goed te bedenken dat elk probleem 
dat je in je leven laat liggen net zo lang zal terugkomen totdat 
het in harmonie is opgelost. Dit is de opdracht van ieder mens. 
Toegegeven: het lijkt een utopie, maar mijn overtuiging is 
dat dit de opdracht is voor het nieuwe bewustzijn dat zich 
aan het ontwikkelen is.
Toen ik met de hypothese van Poetin die tsarina Alexandra 
geweest zou zijn ging werken, ontdekte ik ook de 
waarschijnlijke reïncarnatie van tsaar Nicolaas II. Met mijn 
astrologische techniek zag ik dat Angela Merkel - geboren 
op 17 juli 1954 om 18.00 uur in Hamburg en opgevoed in 
de DDR - de waarschijnlijke reïncarnatie is van Nicolaas II. 
De eerste aanwijzing is gelegen in de geboortedatum van 
Merkel: zij is geboren op de dag dat de gehele tsarenfamilie 
werd uitgemoord: 17 juli244 en dus ook de datum waarop de 
aanslag op de MH17 werd uitgevoerd. 
Van Merkel is bekend dat ze vloeiend Russisch spreekt. Op 
Merkels werkbureau staat niet een gebruikelijke foto van 
echtgenoot of familieleden, er staat een foto van Catharina 
de Grote.245 Deze fascinatie die zij kennelijk heeft voor 

244 De tsarenfamilie werd vermoord op 17 juli 1918 om 01.00 uur in 
Jekaterinburg en Angela Merkel werd geboren op 17 juli 1954 om 18.00 
uur in Hamburg. 

245 Margriet Brandsma, Het mirakel Merkel, pag. 15.
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Catharina, is opmerkelijk. Wanneer mijn hypothese zou 
kloppen, dan verwijst dit naar een liefde voor het Romanov-
geslacht waarmee de ziel verbonden is geweest in haar 
recente vorige leven. 
Angela Merkel heet van geboorte Kasner, haar vader 
was dominee, hij verkoos vrijwillig om naar de DDR te 
verhuizen. Kasner werd ook wel de rode dominee genoemd. 
Angela beschrijft haar jeugd niet als traumatisch in de DDR 
en verzet zich als studente amper tegen het regiem. Angela 
trouwde in haar studententijd, ze studeerde natuurkunde, 
dit omdat ze Einstein beter wilde begrijpen. Toen in 1989 de 
Muur viel, ging ze zich bemoeien met de politiek. 
Angela, die inmiddels Merkel is gaan heten naar haar eerste 
man, scheidt van haar man op een achternamiddag zonder 
enige opgaaf van reden. Als haar wordt gevraagd waarom ze 
is gescheiden, zegt ze: we waren uit elkaar gegroeid, iets dat 
haar ex niet kan bevestigen. Wel houdt ze tot nu toe deze 
naam aan als haar officiële naam. In december 1998 huwde 
Merkel de Berlijnse hoogleraar scheikunde Joachim Sauer; 
hij heeft twee volwassen kinderen.
Merkel wordt door Helmut Kohl van het CDU uitgenodigd 
om in 1991 minister van Vrouwen- en jeugdzaken te worden, 
een heel nieuw departement op dat moment. In 1994 wordt 
Merkel bondsminister van Milieu, Natuurbescherming en 
Reactorveiligheid. In december 1991 werd ze ook tot een van 
de vicevoorzitters van de CDU verkozen. Van juni 1993 tot 
mei 2000 was zij eveneens CDU-voorzitter van de deelstaat 
Mecklenburg-Vorpommeren. In 2005 wordt Merkel 
bondskanselier. Merkel herinnert ons er heden ten dage 
graag aan dat ze natuurkundige is en politieke verwantschap 
ziet daarmee; ze ziet de politiek als het amalgameren, de 
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samensmelting van verschillende elementen.246 Het is een 
karmische opdracht die van haar vraagt om in het huidige 
leven meer de regie te nemen en krachtig leiderschap neer 
te zetten. Een ander opvallend feit is haar opstelling ten 
opzichte van vluchtelingen; haar Wir schaffen das van zomer 
2015 waarin ze een grote vorm van medemenselijkheid 
aan de dag legt. Haar uitspraak komt van diep en is heel 
authentiek; ze gaat door, ook wanneer ze kiezers en 
populariteit verliest. Op dit moment, eind 2016, is deze 
uitspraak controversieel geworden, zeker na de aanslag op 
de kerstmarkt in Berlijn, toch pakt ze de kans om haar 
eigen karma te helen. 
In haar laatste incarnatie als tsaar Nicolaas II kon ze de 
Eerste Wereldoorlog niet tegenhouden en veroorzaakte 
daardoor veel leed in de wereld; dit leed wil de ziel nu 
verzachten. Toen was de ziel sterk beïnvloedbaar door 
meningen van politieke invloeden, nu keert zich dit en 
is ze heel uitgesproken in wat de missie van Duitsland en 
Europa is. 
In de collectieve Duitse volksziel leeft nog steeds onbewust 
oud schuldgevoel ten opzichte van de slachtoffers die zijn 
gemaakt gedurende de Holocaust. Duitsland krijgt nu als 
land een unieke kans om deze diepe collectieve wond te 
helen. Dit is niet gemakkelijk omdat de tegenkrachten 
verenigd in onder meer Pegida en de rechts-populistische 
partij AfD247 haar streven torpederen. Als je je in het 
naoorlogse Duitsland verdiept, dan zie je dat er onder de 
bevolking nog neofascisten aanwezig zijn. Deze mensen 
hebben vaak zielen die herinneringen hebben opgeslagen 

246 Margriet Brandsma, Het mirakel Merkel, pag. 102.
247 Zie hiervoor het boek Wir schaffen das - Wat de vluchtelingencrisis doet met de 

Duitse identiteit van Frank Vermeulen.
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aan vervolging en hevige pijnen uit een (recent) vorig leven. 
Dit kunnen bijvoorbeeld slachtoffers van het Stalin-regiem 
zijn, maar ook joden die in de Holocaust zijn omgekomen.248 
Deze oude onbewuste pijn wordt nu geprojecteerd op de 
vluchtelingen. Door de aanwezigheid van vluchtelingen 
worden zij herinnerd aan hun eigen niet-verwerkte pijn, 
waardoor de oude agressie om die pijn heen op vluchtelingen 
wordt geprojecteerd. 

Merkel heeft zelf geen kinderen. Dit zou kunnen wijzen op 
een trauma in de ziel over het hebben van kinderen. Immers, 
al Nicolaas’ vijf kinderen zijn tegelijk met hem de dood 
ingegaan. Dit zou tot gevolg kunnen hebben gehad dat er in 
dit leven onbewust een angst is ontstaan voor het dragen van 
verantwoordelijkheid voor kinderen. 
Het geduld en de pogingen om in dialoog te blijven met 
Poetin, zijn twee van de opvallendste eigenschappen van 
Merkel. Zij is de enige leider in de westerse wereld die 
enigszins normaal met Poetin communiceert.
Nicolaas II was een zachtaardige man die zich op politiek 
terrein sterk liet beïnvloeden door zijn vrouw en Raspoetin, 
of anders door politici die op dat moment de meeste macht 
hadden. Bekeken vanuit de visie van deze reïncarnatie, ligt 
de opdracht in dit leven te leren omgaan met intimidatie 
en beïnvloeding. Met andere woorden: Merkel wordt 
uitgenodigd om de leiding alsnog te nemen; een soort 
herkansing, nu in het land van de echtgenoot van haar recente 
vorige leven. Merkels opvallende kleurloze uiterlijk verwijst 

248 In het boek van de Rabbijn Gershom Onmogelijke herinneringen doet hij 
observaties van zielen die na de Holocaust ontdaan en verward, snel 
opnieuw ergens incarneerden om hun heftige karma verder uit te 
werken.
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letterlijk naar de kleurloosheid van Nicolaas II. Volgens critici is 
Angela Merkel een politicus zonder diepe overtuigingen: een ‘Teflon-
Kanzlerin’ met wie je alle kanten op kunt. Zij zien Merkel als een 
opportunist, die slechts uit is op machtsbehoud, aldus Wierd Duk 
in Angela Merkel koningin van Europa.249

Margriet Brandsma schrijft in haar boek over Merkels 
fascinatie voor Catharina de Grote:250

Het is ironisch dat Merkels belangrijkste tegenspeler, de Russische 
president Vladimir Poetin, in veel opzichten Catharina de Grotes 
voorbeeld volgt. Niet alleen annexeerde hij in het voorjaar 2014 
de Krim, het schiereiland dat door haar in 1783 op de Turken was 
veroverd. Ook destabiliseert hij de regio die historisch bekendstaat 
als Novorossija, de door etnische Russen bewoonde gebieden in het 
oosten en zuiden van Oekraïne, die eveneens onder Catharina de 
Grote deel werden van Rusland. 
Met het annexeren van de Krim in 2014 deed de 
gereïncarneerde ziel van Alexandra in de belichaming van 
Poetin een ultieme poging om macht uit te oefenen op een 
ander autonoom buurland dat in de geschiedenis wisselend 
van Rusland is geweest. Doordat de ziel in vorige levens 
machteloos moest toezien hoe de politiek zich voltrok 
door halfslachtige besluiten van de echtgenoot, is er een 
machtshonger ontstaan in de ziel. Deze wordt nu op een 
wat infantiele wijze uitgeleefd. De angst die in de wereld 
leeft voor Poetin en Rusland, heeft meer te maken met de 
verkeerde aannamen die liggen opgeslagen in het collectief 
onbewuste; deze zijn heel hardnekkig omdat er maar 
weinig mensen zijn die onbevangen onderzoek doen naar de 
geschiedenis van Rusland. 
Heden ten dage leven er veel gereïncarneerde zielen die ooit 

249 Margriet Brandsma, Het mirakel Merkel, pag. 5. 
250 Margriet Brandsma, Het mirakel Merkel, pag. 8.
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in Rusland een leven hebben gehad. Denk alleen al aan de 
slachtoffers die in de Eerste en Tweede Wereldoorlog en 
onder het bewind van Stalin zijn overleden. Deze zielen zijn 
vaak getraumatiseerd door geweld en onderdrukking; ze 
zijn min of meer teleurgesteld in hun streven en projecteren 
nu hun karma op het land van spirituele herkomst. Je ziet 
hier allerlei elementen uit het persoonlijk en het collectief 
onbewuste door elkaar spelen; dit maakt het extra moeilijk 
om het te determineren, maar het bepaalt wel vaak de 
grondstemming in de wereld. 
In persoonlijke, karmische zin moet Merkel, die dus in mijn 
visie de reïncarnatie van Nicolaas II is, de sturende leiding 
gaan geven in het conflict dat is ontstaan tussen Rusland en 
Europa. Dat dit uitgerekend een Duitse bondskanselier is, 
heeft te maken met de collectieve geschiedenis die Duitsland 
heeft geschreven door de twee wereldoorlogen. In wezen is 
Duitsland, hoe zijn collectieve geschiedenis ook is geweest, 
het hart van de filosofische denkcultuur van Europa.251

Poetin worstelt waarschijnlijk (als zijn geboortedatum 
klopt) met het karmische probleem dat zijn ziel in de laatste 
incarnatie voor dit leven nooit gericht invloed heeft kunnen 
uitoefenen, terwijl er wel belangrijke inzichten hierover 
aanwezig waren; dit maakt de ziel in dit leven obsessief in het 
zich willen manifesteren. Het is bepaald niet ongevaarlijk, 
maar minder ongrijpbaar als je de moed hebt ‘out of the box’ 
te kijken. Überhaupt breekt de tijd aan dat problemen alleen 
nog maar kunnen worden opgelost als er meer bewustzijn 
wordt ontwikkeld, zodat creativiteit een kans krijgt.
Op collectief vlak valt het probleem dat momenteel speelt 
in de spanningen tussen Rusland en de wereld in fractale 

251 Zie voor de theorie: Wilma ter Mull, De verborgen wijsheid achter drie 
Amerikaanse presidenten. 
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elementen uit elkaar. Zo wordt de oorlog van 1768, het 
gespiegelde moment van 2014, waarvan de aanleiding toen 
was de discriminatie van joden, islamieten, katholieken en 
orthodox gelovigen, opnieuw beleefd. Het conflict beperkt 
zich nu niet tot Balta252 waar de Turks-Russische oorlog 
uitbrak, maar verspreidt zich over de hele wereld. Het 
fenomeen IS is hiervan onder meer een gevolg. In deel drie 
van deze serie komt dit nog uitgebreid aan de orde.
In het kader van deze gedachtegang, deed ik nog verder 
onderzoek naar deze vermeende reïncarnatie. Bij 
onderzoek naar de horoscoop van François Hollande kwam 
ik tot de conclusie dat zijn ziel die van de jong overleden 
troonopvolger Aleksej zou kunnen zijn. Aleksej werd 
geboren op 12 augustus 1904 om 13.15 uur in Puskin 
en werd vermoord op 17 juli 1918 omstreeks 01.30 uur 
in Jekaterinburg. François Hollande is eveneens geboren 
op 12 augustus, vijftig jaar later. Vijftig jaar is precies de 
omlooptijd van Cheiron. Cheiron is een maan van de 
planeet Saturnus en is archetypisch verbonden met de niet-
geheelde wond van de ziel die moet worden genezen. De 
introverte uitstraling van Hollande zou hierop kunnen 
wijzen. Zaterdag 12 september 2015 verscheen er in de 
Volkskrant een artikel De stille kracht van François Hollande, 
geschreven door Peter Giesen. Hij schrijft in het artikel: de 

252 De aanleiding voor de oorlog lag in het plaatsje Balta, dat bij vestigingen 
gedeeltelijk onder Pools bestuur (onder de naam Józefgród) en 
gedeeltelijk onder Turks bestuur stond (onder de naam Balta) en waar 
veel joden woonden. In Balta hadden de confederalisten zich verenigd 
met de Turken en Krestsjetnikov viel daarop op 5 maart de plaats aan 
en brandde deze plat. Volgens de Russen hadden de confederalen en de 
Ottomanen een pogrom gepleegd op orthodoxen in Balta, hetgeen de 
bewoners om de hulp van het Russische leger had doen vragen. [Bron: 
Wikipedia: de Russisch-Turkse oorlog]
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verhouding tussen de twee [Merkel en Poetin] was aanvankelijk 
stijf en ongemakkelijk. ‘Tegenover Angela Merkel was hij net een 
kleine jongen’, zeiden mensen uit zijn omgeving. 
Hollande staat bekend als wat onhandig en introvert. 
Hollande wordt wel een ‘schipperaar’ genoemd, hij zegt 
tegelijk ja en nee tegen iedereen, in een poging zijn linkse 
ruziënde leden bij elkaar te houden. De Franse econome 
Françoise Lenglet drukt het treffend uit: “Hollande wil 
zwager zijn en maagd blijven”.253 Deze opmerkelijke 
levenshouding verwijst naar een blokkade in zijn onbewuste; 
deze zou goed te maken kunnen hebben met de traumatische 
dood op jonge leeftijd van kroonprins Aleksej. Aan de ene 
kant voelt hij zich namelijk onbewust geroepen om vanuit 
zijn onbewuste de wereldleiding te nemen, anderzijds weet 
hij hoe dit is afgelopen in het verleden. Doordat naar alle 
waarschijnlijkheid zijn vorige leven hem niet bekend is, kan 
hij in patstelling en herhaling van oud karma vervallen; 
onbewust herhaalt hij maar steeds zijn traumatische dood 
uit het recente verleden. Dit maakt hem wankelmoedig in 
zijn optreden.
Verder zijn de overeenkomsten als je beide horoscopen van 
Aleksej en Hollande met elkaar in verband brengt groot. 
Ook het overlijdenstijdstip van de tsarenfamilie, 17 juli 1918 
om 01.30 uur in de vroege morgen, maakt vele contacten 
met de horoscoop van Hollande. Voor de techniek verwijs ik 
naar mijn workshops en cursussen.

De politieke strategie die Merkel hanteert, wordt door 
politieke analisten pragmatisch genoemd. Volgens de Van 
Dale: Pragmatisch is gericht op feiten, inspelend op de praktijk. 

253 Bron: Dagblad Trouw, Niemand luistert nog naar Franse president, van Kleis 
Jager, 16 april 2016.
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Op een bepaalde manier is pragmatiek haar handelsmerk 
geworden. De besluiteloosheid in haar recente leven met de 
fatale afloop daarvan heeft de ziel gelouterd; door te kijken 
wat gewild wordt, gebruikt ze nu haar niet uitgesproken 
mening uit haar vorige leven, maar brengt deze overtuigend 
zonder het eeuwige geschipper dat Nicolaas altijd deed. 
Dit is een belangrijk talent in een tijd dat de ego’s heel 
uitgesproken zijn. Een synchroniciteit die op dit moment 
speelt (november 2015) is dat volgens zakenblad Forbes niet 
Obama de machtigste leider ter wereld is, maar Poetin. 
Angela Merkel staat - heel verwonderlijk op de tweede plaats 
en Obama pas op de derde plaats. Dat Merkel en Poetin 
bovenaan staan, zegt wellicht iets over hun karmische 
verbondenheid met elkaar.

Recentelijk werd ik benaderd door een van mijn 
nieuwsbrieflezeressen; zij vroeg me of ik iets wilde schrijven 
over het karma van Recep Tayyip Erdogan. Bij onderzoek 
vond ik een bijzonder beeld dat veel duidelijk heeft gemaakt 
over de actuele toestand van de vluchtelingen en politieke 
spanningen die de afgelopen tijd zijn ontstaan. Op dit 
moment - eind juli 2016 - na de mislukte coup van het Turkse 
leger, is de vraag van de nieuwsbrieflezeres actueler dan ik 
toen kon denken. Er is een vrij exacte geboortehoroscoop 
van Erdogan bekend, te weten 26 februari 1954 om 04.25 
uur in Istanboel. In zijn maansknoophoroscoop zie ik dat hij 
begin van de twintigste eeuw een belangrijke koninklijke 
functie heeft bekleed en dat zijn ziel toen veel macht heeft 
gehad.254 Ik vond toen een sterke karmische verbinding met 

254 Voor de techniek zie: API-instituut Zürich Louise en Bruno Huber. Voor 
jaartalduiding zie: reïncarnatietabellen A.T. Mann. Voor de situering van 
de plaats zie: Astrocartografie van Jim Lewis. 
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Keizer Wilhelm II, de tot voor kort geheel verantwoordelijk 
gehouden persoon voor het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog (WO I).
Wilhelm II kwam na een lange moeizame bevalling ter 
wereld, nadat hij een tijd met zijn hand klem had gezeten 
in het geboortekanaal. Hierdoor had hij een gehandicapte 
arm. Door deze bevalling heeft hij, zo veronderstelt men, 
een hersenbeschadiging opgelopen waardoor zijn karakter 
vreemd was. Hij werd, omdat hij een beperking had, 
streng opgevoed door zijn ouders, waardoor bepaalde 
karaktereigenschappen op hardhandige wijze werden 
gecorrigeerd. Zijn moeder was de oudste dochter van 
koningin Victoria, Victoria Adelheid Maria Louisa. Zij 
trouwde met Frederik III van Pruisen. De moeder van 
Wilhelm II, Victoria Adelheid, bleef steeds terugverlangen 
naar haar geboorteland en idealiseerde het land en zag het als 
voorbeeld voor het in haar ogen bekrompen Duitsland.255 Het 
land waar ze woonde, verafschuwde ze; deze uitgesproken 
voorkeur moet zeker invloed op zijn opvoeding hebben 
gehad. Als adolescent is Wilhelm een tijdje verliefd op zijn 
moeder, vooral haar voeten worden door hem in brieven aan 
haar bezongen. De relatie heeft een fetisjistisch incestueus 
karakter.256 
Het seksuele leven van Wilhelm had een tijd lang een 
homoseksueel karakter; zo onderhield hij in het diepste 
geheim een homoseksuele relatie met zijn Rijkskanselier 
Bernhard von Bülow.257 Door zijn vreemde gedrag waar 
driftaanvallen een onderdeel van waren maar ook zijn 
grote wispelturigheid ontstonden er gespannen relaties 

255 De ondergang van het oude Europa, Miranda Carter.
256 Keizer Wilhelm II, een biografie, John C.G. Röhl, pag. 30 E-bookversie.
257 Keizer Wilhelm II, een biografie, John C.G. Röhl, pag. 60 E-bookversie.
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met de staatshoofden van andere landen. Wilhelm II was 
dus het oudste kleinkind van koningin Victoria en een neef 
van tsarina Alexandra. Familiebanden en staatsbelangen 
liepen daardoor op hinderlijke wijze door elkaar heen 
en veroorzaakten in aanvang grote politieke spanningen. 
Wilhelm werd veelvuldig in de buitenlandse kranten 
belachelijk gemaakt door middel van cartoons. Er zijn meer 
dan vijfhonderd cartoons van hem geplaatst258. Ook stelde 
hij zich controversieel op in allerlei politieke kwesties. 
Hij was daarbij vooral gericht op macht en expansie van 
Duitsland. Deze behoefte zal vooral te maken hebben gehad 
met een diep minderwaardigheidsgevoel dat besloten lag 
in het familiecollectief van afkomst, maar ook door zijn 
handicap. Duitsland als collectief land wilde een inhaalslag 
maken omdat het relatief gezien de minste koloniën had in 
vergelijking met omringende landen. In de belevingswereld 
van Wilhelm voelde hij zich klem zitten tussen Frankrijk, 
Engeland en Rusland. Zo gingen Frankrijk en Rusland een 
verbond met elkaar aan waardoor er grote spanningen 
ontstonden tussen de landen. Engeland hield zich wat afzijdig, 
maar was al sinds jaar en dag dominant op de wereldzeeën 
en had verreweg de meeste koloniën. Het is niet ondenkbaar 
dat een familieverstrikking hem diepgaand heeft beïnvloed. 
Dit zou kunnen zitten in het feit dat de moeder van Wilhelm 
de oudste dochter van koningin Victoria van Engeland was. 
Zij wordt echter niet - als oudste - koningin van Engeland, 
maar wordt uitgehuwelijkt aan Frederik III van Duitsland. 
Haar jongere broer Eduard VII wordt koning van Engeland. 
De toch wat abrupte overgang van de vrouwelijke naar de 
mannelijke lijn zal diepe sporen hebben achtergelaten in de 
ziel van Victoria Adelheid. Het minderwaardigheidsgevoel 

258 Het Proces tegen Wilhelm II, Hans Andriessen en anderen, pag. 82 .
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wordt als het ware van moeder op zoon overgedragen en 
veroorzaakt het overcompensatiegedrag bij Wilhelm. 
Omdat er een hiërarchisch patroon bestaat in elke familie 
- zoals beschreven door de kinderarts Karl König in het 
boekje Waarom ben ik mijn broertje niet?259- zal dit een grote 
impact op de familie hebben gehad. In deel 1 van deze serie, 
Het collectief geheugen, wordt dit onderwerp uitgebreid 
besproken.

Wanneer Gabriël Princip op 28 juni 1914 in Sarajevo 
bij ‘toeval’ het Oostenrijkse paar van troonsopvolgers 
vermoordt, ontstaan er grote spanningen tussen 
Oostenrijk en Servië. Servië zoekt steun bij Rusland dat een 
bondgenootschap heeft met Frankrijk. Oostenrijk zoekt 
steun bij Duitsland. Wanneer de neutraliteit van België 
wordt geschonden doordat de Duitse troepen door België 
trekken om zodoende Frankrijk te bereiken, is de Eerste 
Wereldoorlog een feit. Het is niet toevallig, bekeken vanuit 
collectieve verbanden, dat uitgerekend de veroorzaker van 
de Tweede Wereldoorlog uit het hoofdzakelijk islamitisch 
Bosnië komt,260 het een vloeit bekeken vanuit het collectief 
geheugen automatisch voort uit het andere. Trauma’s 
worden in het collectief geheugen van een groep of land 
opgeslagen en herhalen zich in getransformeerde vorm; 

259 Verschenen bij Uitgeverij Christofoor.
260 Over het algemeen geldt dat de Bosnjakken de islam (40% van de bevol-

king) als godsdienst hebben, wat zijn oorsprong heeft in de eeuwenlange 
overheersing door Ottomanen, de Kroaten rooms-katholiek (15%) zijn 
en de Serviërs Servisch-Orthodox (31%). Kenmerkend voor Bosnië-
Herzegovina is het feit dat het geloof de etnische identiteit benadrukt. 
Vier procent van de bevolking is protestant en de overige tien procent 
is joods, niet religieus of een andere religie. Bron: http://www.landen-
web.nl/bosnie-herzegovina/godsdienst/.
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de opdracht voor de mens met het vernieuwde bewustzijn 
is om deze verbanden te leren herkennen. In wezen 
kun je zoals de Duitse historicus Ernst Nolte261 het ooit 
omschreef, de eerste, tweede en de koude oorlog zien als 
één grote burgeroorlog van ideologieën tegen landen van 
Europa. Het stichten van de EU zou daaraan idealiter een 
eind moeten maken.
De op expansie gerichte politiek van Wilhelm bracht een 
inmenging in de interne politieke aangelegenheden van 
andere landen met zich mee, onder andere die van het 
Ottomaanse Rijk, waar Wilhelm claimde de verdediger 
van alle moslims te zijn.262 Deze claim heeft een diepe 
impact op het collectief geheugen van Europa zoals we nu 
actueel meemaken.
Wanneer de oorlog ten einde loopt, vlucht Wilhelm II weg 
en vraagt asiel aan in het neutrale Nederland. Koningin 
Wilhelmina verleent hem dit. Tot 1920 woont Wilhelm 
in kasteel Amerongen, daarna tot zijn dood in 1941 
in Huis Doorn. Na de dood van zijn eerste echtgenote 
Augusta Victoria hertrouwde hij in 1922 met de weduwe 
prinses Hermine von Schönaich-Carolath, een geboren 
prinses Reuss uit de oudere linie. Wanneer Hitler aan de 
macht komt, ziet Wilhelm in aanvang niets in hem, maar 
gaandeweg sympathiseert hij met Adolf Hitlers ideologie; 
vooral het antisemitisme spreekt hem aan. Zo schrijft hij 
een keer aan zijn vriend Bigelow: De pers, Joden en muggen 
zijn een plaag waarvan de mensheid zich op de een of andere 
manier bevrijden moet. Het beste middel is waarschijnlijk gas.263 

261 Der Europaïsche Bürgerkrieg uit 1987. Hij kreeg bekendheid als kenner van 
het fascisme.

262 Het Proces tegen Wilhelm II, Hans Andriessen en anderen, pag. 37.
263 Keizer Wilhelm II, een biografie, John C.G. Röhl, pag. 151 E-bookversie. 
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Ook stuurt hij Hitler een gelukstelegram wanneer deze in 
september 1939 Parijs inneemt.264

Wanneer je kijkt naar de biografie van Recep Tayyip Erdogan, 
dan zie je dat de kern van zijn wezen overeenkomsten en 
herhalingen vertoont met de biografie van Wilhelm II. Het is 
vrijwel ondoenlijk om alle overeenkomsten en omvormingen 
te beschrijven, ik wil er echter enige beschrijven en nodig 
de lezer uit om zelf onderzoek hiernaar te doen met vooral 
een open blik. Op deze manier kan een andere vorm van 
waarnemen en verbanden leggen tot stand komen. Deze 
nieuwe manier van waarnemen maakt dat conflicten eerder in 
de kern kunnen worden opgelost. Toegegeven: aan politieke 
situaties kunnen we zelf maar bitter weinig veranderen, maar 
zoals het zich in het groot voltrekt, zo voltrekken zich ook 
in kleiner verband in families en andere groeperingen deze 
zelfde processen, alleen dan op microgebied. De herhaling 
in een net iets andere vorm is daar leidend in, maar maakt 
ook dat de oppervlakkige waarnemer het vaak ontgaat. Het 
vraagt om een andere, nieuwe manier van leren kijken.
 
Erdogan komt uit een eenvoudig milieu en was in aanvang 
een semiprofessioneel voetballer, die tussen 1969 en 1982 
voor Kasımpa’a speelde. In 1994 werd hij gekozen tot 
burgemeester van Istanboel als kandidaat van de islamitische 
Welvaartspartij. In 2001 stichtte Erdogan de islamitische 
AKP. Van 14 maart 2003 tot 28 augustus 2014 was hij de 
25e premier van Turkije en werd daarna met een grote 
meerderheid opnieuw herkozen.
In 1998 werd hij uit zijn ambt als burgemeester gezet en 

Keizer Wilhelm aan Poultney Bigelow op 15 augustus 1927, ibidem.
264 De ondergang van het oude Europa, Miranda Carter, pag. 545 E-bookversie.
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veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden 
vanwege het reciteren van een ‘religieus discriminerend 
gedicht’.265 Met onder meer de tekst: Minaretten zijn onze 
bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en 
gelovigen onze soldaten.266 
De claim van verdediger van de moslims van het Ottomaanse 
rijk die Wilhelm II in zijn leven aanvoerde, wordt hier 
in poëzievorm onbewust naar buiten gebracht. Het 
levert Erdogan straf op, niet in de laatste plaats omdat de 
collectieve gemeenschap uitgedrukt in de rechter, onbewust 
de volkstiran herkent. N.B. Poëzie komt vaak tot stand door 
(positieve) ervaringen uit vorige levens. Van Erdogan is bekend dat 
hij een grote liefde voor poëzie heeft en zelf ook gedichten schrijft. 
Oude karmische ervaringen worden omgezet in nieuwe visie die zich 
van andere beelden bedient en zoals gezegd is dat ingewikkeld.

Erdogan staat bekend als een homofoob, toch doet een 
hardnekkig gerucht de ronde dat Erdogan homo zou zijn. 
Mijn werkervaring heeft mij geleerd dat mensen die 
homofoob zijn, of onterecht als homo worden aangemerkt, 
vaak een recente incarnatie hebben gehad waarin ze werden 
gediscrimineerd om hun homoseksualiteit. Recentelijk 
werden twee cartoonisten opgepakt die in het satirische 
tijdschrift Penguen een cartoon hadden geplaatst. 
Op de cover van het tijdschrift Penguen stond op 21 augustus 2014 
een tekening van Bahadir Baruter en Özer Aydogan. Daarin is te 
zien hoe Erdoğan wordt onthaald op het presidentieel paleis door 
twee ambtenaren. De president vraagt in de tekening of de beambten 

265 Bron: Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%
C4%9Fan#Parlementsverkiezingen_2007.

266 Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/
detail/1425299/2007/07/23/Erdogan-populair-en-omstreden.dhtml.
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“nog wat journalisten hebben om te slachten”. Dat is een verwijzing 
naar een islamitisch gebruik om een inauguratie te markeren met de 
rituele slachting van een dier. Ene Cem Safcier viel echter nog iets 
op. De ambtenaar in de cartoon maakt met duim en wijsvinger van 
zijn andere hand een rondje. Dat zou volgens hem betekenen dat de 
ambtenaar vindt dat Erdogan homoseksueel is. Safcier diende een 
klacht in en de rechter ging mee in de redenering.267 
In het vroege voorjaar van 2016 dreigde er een conflict te 
ontstaan tussen Duitsland en Turkije toen Jan Böhermann in 
zijn satirische programma de gek stak met Erdogan en een 
gedicht voordroeg. Het gedicht van Böhermann kwam heel 
hard aan bij Erdogan en is bekeken vanuit het oude karma ook 
heel plaatsbaar. Immers, de homoseksualiteit en de perverse 
seksuele fantasieën zijn altijd verborgen gehouden, waardoor 
deze inhouden zich obsessief hebben kunnen vastzetten in 
het persoonlijk onbewuste. Böhermann haalt nu in zijn 
satirische programma uit het onbewuste van Erdogan de 
liefde voor het dichten enerzijds en zijn grote verdringen van 
homoseksualiteit en neiging tot perversiteit anderzijds.
Een grappig detail is nog dat beide mannen Böhermann 
en Erdogan onder het zonneteken Vissen zijn geboren en 
hun Zonnen conjunct (is gelijk) hebben staan. Dit wijst op 
een diep elkaar kunnen doorgronden. Helaas is mij geen 
geboortetijd van Böhermann bekend, waardoor verdere 
karmische verbanden niet zijn te leggen.

Wanneer op 15 juli 2016 het Turkse leger een mislukte 
couppoging doet en Erdogan vrijwel meteen Gülen uit 
Pennsylvania als dader aaanwijst en daarbij een lijst van ver-
dachten presenteert die de huidige democratie ondermijnt, 

267 Bron: http://zizo-online.be/turkije-tekenaars-de-cel-voor-
homocartoon-president-erdogan.
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is de ziel van Erdogan onbewust aangekomen op het moment 
dat de WOI uitbrak. Hij ervaart op dat moment dat iedereen 
tegen hem is en hem van zijn macht wil beroven. Het gevoel 
van iedereen is tegen mij en wil mijn macht ondermijnen, 
komt nu in getransformeerde vorm naar boven en vraagt van 
de Europese politiek een getransformeerde oplossing. De 
getransformeerde oplossing voor het probleem ligt tweele-
dig: in het persoonlijk onbewuste van Erdogan, maar ook in 
groter collectief verband. De reacties van Turken ook hier 
in Nederland om Gülen-aanhangers te bedreigen heeft in 
getransformeerde vorm te maken met de loopgraven van de 
Eerste Wereldoorlog waar twee partijen zich ingraven in een 
stelling, waardoor een starre onbeweeglijke situatie, patstel-
ling, ontstaat. 
Op 20 juli 2016 roept Erdogan voor drie maanden de 
noodtoestand uit en beschuldigt andere landen medeplichtig 
te zijn aan de coup, zonder daarbij namen te noemen. 
Duizenden ambtenaren, leraren, rechters worden ontslagen 
of gearresteerd. Het lijkt erop dat Erdogan persoonlijk 
in oude op machtsexpansie gerichte gevoelens terecht is 
gekomen die vooral gericht zijn op het veiligstellen van 
zijn persoonlijke macht. Op collectief psychologisch niveau 
wordt de loopgravenoorlog van de Eerste Wereldoorlog op 
slachtofferniveau nu getransformeerd en opnieuw beleefd; 
op het oog willekeurige burgers worden slachtoffer van de 
coup. 
Op het persoonlijk onbewuste van Erdogan kan geen invloed 
worden uitgeoefend, maar wat wel kan, is te reageren met het 
bewustzijn dat te maken heeft met de Eerste Wereldoorlog. 
Hoe zou dat er concreet kunnen uitzien? De EU zou bewust 
moeten worden dat Erdogan Turkije ziet als het Duitsland 
van de vorige eeuw; dat Duitsland voelde zich achtergesteld 
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en gediscrimineerd door Europa. De voorwaarden die de EU 
stelt aan Turkije voor visumafschaffing, zoals het beter naleven 
van mensenrechten en garanderen van de persvrijheid, en het 
langzame toetredingsproces tot de EU maken dat Turkije zich 
de paria van Europa voelt, terwijl de geopolitieke geschiedenis 
Turkije meer verbindt met Europa dan met het Midden-Oosten. 
Hierdoor wordt Turkije onbewust in de rol van Duitsland van 
de Eerste Wereldoorlog geduwd. 
Hoewel de vluchtelingendeal afgesloten in het voorjaar van 
2016 een ongelukkige deal is, is het wel een eerste stap naar 
vereffening van alle slachtoffers uit de vorige eeuw. Het 
ingewikkelde is dat alleen de volkeren zijn verwisseld: het gaat 
nu niet om Duitsland als dader maar Turkije die slachtofferschap 
te vereffenen heeft. Door het persoonlijk karma van hun 
president wordt het land gekoppeld aan het oude collectieve 
verhaal van de Eerste Wereldoorlog, terwijl de geschiedenis 
van Turkije een heel andere is. Het is dan ook niet toevallig 
dat Duitsland voortrekker was van deze vluchtelingendeal. 
Wat de vluchtelingendeal vooral slecht maakt is dat de EU het 
ziet als een handige manier om van de problemen af te komen. 
Doordat er geen historisch collectief karmisch verband wordt 
gezien, mist men de zingeving van het hele gebeuren. De EU is 
bijvoorbeeld niet in staat de Balkanlanden - die overigens ook 
een pakket aan oude collectieve pijn hebben - te motiveren om 
hun deel van de vluchtelingen op zich te nemen; het deel dat nu 
eenmaal hoort bij het lidmaatschap van de EU. Doordat de EU 
echter dreigt een vergaarbak van neo-liberalen268 te worden, is 
er steeds minder ruimte voor ethiek en filosofie. 

268 Een economisch systeem dat is gebaseerd op de maximalisatie van 
winsten, de minimalisatie van kosten en de concurrentie van economische 
blokken. Bron: http://www.encyclo.nl/begrip/Neoliberalisme. 
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Precies één dag voor de militaire coup in Turkije wordt er 
een terroristische aanslag in Nice gepleegd, uitgerekend op 
de nationale feestdag Quatorze Juillet waar de vrijheid van de 
Fransen wordt gevierd. Deze twee gebeurtenissen, de coup 
in Turkije en de aanslag in Nice, die nu in synchroniciteit 
aan elkaar worden gekoppeld, verwijzen weer naar de Eerste 
Wereldoorlog waarin Frankrijk een onderbelichte negatieve 
rol heeft gespeeld bij het uitbreken ervan; deze visie wordt 
nog versterkt doordat de dagen na deze er nog drie aanslagen 
volgen in Duitsland. De dader van de terroristische aanslag in 
Nice wordt in verband gebracht met IS en moslimextremisme. 
Ook in deze aanslag, hoe vreselijk ook, ligt een vraag besloten 
juist omdat het op de feestdag Quatorze Juillet gebeurde. De 
onuitgesproken vraag in Frankrijk bij deze aanslagen is: wat is 
eigenlijk vrijheid? Hoe vrij is Frankrijk eigenlijk? Wat heeft het 
land gedaan met de vrijheid vanaf het ontstaan van deze nationale 
feestdag? Allemaal vragen die een diepgaand onderzoek vragen 
dat op deze plaats niet allemaal is uit te werken; maar drie 
aanslagen in anderhalf jaar moet tot nadenken stemmen of 
er werkelijk wel iets is veranderd sinds 1914. Ik noem heel 
expliciet 1914 omdat toen Pluto in Kreeft begon te lopen en 
Pluto nu op dit moment in het oppositionele teken van Kreeft, 
Steenbok, loopt. Omdat dit een wereldwijd gebeuren is, wordt 
elke collectieve groep uitgenodigd om verdrongen gevoelens 
(Kreeft) helder te maken en ze in de openbaarheid te brengen 
(Steenbok) om als lering voor de toekomst te gebruiken. Alles 
wat in de tijd dat Pluto in Kreeft liep - van 1914 tot 1939 - 
gebeurde, moet worden getransformeerd naar een nieuwe 
wetgeving nu Pluto in zijn oppositionele teken Steenbok loopt. 
De oprichting van de EU geeft daar in hoogste idealistische 
instantie de eerste aanzet voor, maar deze is helaas ontaard in 
een bureaucratisch boekhoudkundig rekenende instantie die 
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nog maar weinig oog heeft voor de ethisch-filosofische kant 
van de oprichting. 

Na het drama in Nice volgen er ook drie aanslagen in een week 
tijd in het Beieren. Vlak voor het moment dat dit boek uitkwam 
volgde nog een vierde aanslag in Berlijn op de kerstmarkt. De 
aanslagen lijken te zijn gepleegd door aanhangers van IS. Op 
een ander niveau wordt nu de getransformeerde versie van 
de Eerste Wereldoorlog onder de aandacht gebracht, maar er 
speelt meer! Omdat de twee aanslagen in Duitsland allemaal 
in Beieren werden gepleegd, zit er nog een aparte boodschap 
voor Beieren in. De horoscoop van de aanslagen geeft hier 
inzicht in en verwijst naar de oprichting van de Illuminati-
orde. Ik noemde deze orde al in het hoofdstuk De generaties; 
Pluto in steenbok. Jupiter, de planeet van religie en filosofie, 
maakt een conjunctie met Neptunus bij het ontstaan van de 
orde. Deze stand vraagt om een bezinning en een visie op het 
slachtofferschap uit het verleden. Nu loopt Jupiter één keer in 
de twaalf jaar op deze plaats, maar dus niet in combinatie met 
Pluto in Steenbok. De valkuil die nu gemakkelijk ontstaat in 
het denken over deze aanslagen is dat we het islamitisch geloof 
verantwoordelijk houden voor de aanslagen, maar in wezen 
gaat het over alle geloven en regiems die slachtoffers maken. 
Overal waar tot nu toe religie/geloof maar ook filosofie wordt 
geformuleerd, ontstaat ook het dogma. Wanneer je naar de 
punten van de Illuminati269 kijkt, dan zijn deze op dit moment 
nog zeer actueel en laten een streven zien om een betere 

269 • Afschaffen van de monarchie en bepaalde overheden.
• Afschaffen van bezit.
• Afschaffen van erfrecht.
• Afschaffen van patriottisme.
• Afschaffen van familie (iedereen is familie).
• Afschaffen van religie.
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samenleving te krijgen. In deze formulering kun je al het 
Waterman-streven ontdekken dat nu nog te vroeg is om goed 
te kunnen verwezenlijken, maar waar we nadat Pluto door 
Waterman (2043) heeft gelopen, beter mee zullen kunnen 
omgaan. In deel drie van deze serie zal ik uitgebreid ingaan op 
de diepere betekenis van de opkomst van IS.
 
Het is niet toevallig dat vooral Angela Merkel een groot 
voorstander en stimulator van het vluchtelingenplan is geweest; 
hier treedt gezien het karma dat tussen haar en Erdogan is 
ontstaan (keizer van Duitsland en tsaar van Rusland) een 
asymmetrie op. De Duitse collectieve volksziel zit nog steeds 
met een verdrongen schuldgevoel uit de vorige eeuw, terwijl 
Merkel en Erdogan persoonlijk karma met elkaar delen. Toch 
ligt er nu een kans voor Erdogan om oud karma mede door 
hem veroorzaakt in de Eerste Wereldoorlog op te lossen; of hij 
deze kans gaat pakken, hangt af van de vraag of hij zijn karma 
enigszins bewust kan maken. Zijn ego zou dan in dit leven 
een soort loutering kunnen doormaken. Voorlopig is het nog 
zo dat Erdogan (maar ook Poetin) vooral meer presidentiële 
bevoegdheden naar zich wil toetrekken, waardoor zijn 
ego en macht worden vergroot. Deze presidentiële nieuwe 
bevoegdheden zouden maken dat er (weer) een soort ‘keizerlijk’ 
presidentschap gaat ontstaan waar vrijwel alle macht bij de 
president komt te liggen. De EU maakt zich grote zorgen over 
deze ontwikkeling en deze zorg is niet onterecht.
Ook na de coup van 15 juli 2016 gaat Erdogan voortvarend 
en ongenuanceerd te werk door direct al een schuldige aan 
te wijzen, zijn vroegere vriend Fethullah Gülen; deze zal 
ongetwijfeld een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn vorige 
leven. Helaas ben ik niet in het bezit van een horoscoop van 
Gülen. Opmerkelijk was dat op de avond van de coup alleen 
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de staatshoofden van Duitsland, Merkel, en de Verenigde 
Staten, Obama, reageerden op de coup en steun voor Erdogan 
uitspraken; andere landen wachtten eerst af hoe de afloop 
zou zijn voor ze reageerden. Vooral de reactie van Merkel 
is opmerkelijk in dezen omdat zij bekendstaat om haar late 
reacties; zo ook direct daarna, na de drie aanslagen in Beieren. 
Hieraan zie je dat er vanuit het persoonlijk onbewuste van 
Merkel een drang is om te reageren die ze kennelijk niet kan 
weerstaan. 
N.B. Ook Obama heeft ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een vorig 
leven gehad in Europa.270 Dit persoonlijk karma sluit weer aan bij de 
collectieve geschiedenis van Duitsland die niet klaar is met oud collectief 
schuldgevoel.

In januari 2016 gebeurde er iets unieks. Op verzoek van het 
Studiecentrum Eerste Wereldoorlog SSEW werd er na bijna 
honderd jaar een juridisch proces gevoerd tegen keizer Wilhelm 
II, terwijl hij in 1941 is overleden. Hij werd door de aanklager 
verantwoordelijk gehouden voor het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog met zijn miljoenen slachtoffers. De aanklacht en 
het verweer werden onderbouwd met historisch materiaal dat 
is gevonden in de archieven. Er waren vijf concrete aanklachten 
uit het Verdrag van Versailles geformuleerd. 

1. Verdachte is verantwoordelijk voor het beginnen van 
een aanvalsoorlog.

2. Verdachte is verantwoordelijk voor de inval in België 
waarbij internationale afspraken zijn geschonden.

3. Verdachte is verantwoordelijk voor strafbare feiten die 
door het Duitse leger in België zijn gepleegd.

4. Verdachte is verantwoordelijk voor de schending van 
internationale wetten en gebruiken van oorlog.

270 Zie hiervoor: De verborgen waarheid achter drie Amerikaanse presidenten. 
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5. Verdachte is verantwoordelijk voor het uitroepen van de 
onbeperkte zeebootoorlog.271

De eis van de aanklager was de doodstraf, de moeilijkheid 
daarbij was een punt dat Wilhelm in Nederland asiel had 
gevraagd en gekregen en Nederland in 1840 de doodstraf 
heeft afgeschaft; de laatste sporen ervan zijn in de Nederlandse 
wetgeving echter, juist in het militair en oorlogsstrafrecht, 
pas opgenomen in de gewijzigde grondwet van 1983.272 Dit 
houdt in principe in dat als hij meteen bij aankomst zou zijn 
berecht, hij ter dood veroordeeld had kunnen worden. Toch 
komt de rechter na rijp beraad, zowel bekeken vanuit civiel 
als vanuit internationaal recht, tot een veroordeling van maar 
één enkel punt (punt 2) en dat betreft de aanklacht over de 
verantwoordelijkheid voor de inval in België dat op dat moment 
neutraal is. 
Dit proces, dat wordt gevoerd bijna honderd jaar na dato, is 
uniek te noemen. Doorredenerend zie ik het als volgt: een 
veroordelende energie die bijna honderd jaar in de lucht is 
blijven hangen en de geschiedschrijving sterk heeft beïnvloed, 
valt als een last van de betreffende ziel (Erdogan) af. De 
uitspraak van de rechter wijst echter steeds op de complexiteit 
van deze rechtszaak: civiel, internationaal en oorlogsrecht lopen 
door elkaar en maken dat er eigenlijk geen eensluidend recht 
kan worden gesproken. Om het eenvoudig uit te drukken: 
je kunt de zaak vanuit vele invalshoeken bekijken. Wat in elk 
geval vaststaat is dat Wilhelm II medeverantwoordelijk werd 
gehouden voor het beginnen van de Eerste Wereldoorlog, 
terwijl alle belangrijke Europese landen elk een eigen motief 
hadden om ook deze oorlog te beginnen; met name Frankrijk 
en Rusland waren op oorlogspad. Of om maar weer Ernst 

271 Het proces tegen Wilhelm II, Hans Andriessen en anderen, pag. 47.
272 Het proces tegen Wilhelm II, Hans Andriessen en anderen, pag. 483.
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Nolte te citeren: ‘een Europese burgeroorlog is ontstaan in 
1914’. Of de toekomstvoorspellingen van de filosoof Thomas 
Hobbes [1588-1679] en ook Rudolf Steiner [1861-1925]; die 
voorspelden dat in de twintigste en eenentwintigste eeuw de 
strijd van allen tegen allen zou uitbreken.
Terug naar de ziel van Erdogan, want door dit juridisch proces 
tegen Wilhelm II gebeurt er iets in zijn ziel. Zijn ziel wordt 
als het ware op onbewust niveau gerehabiliteerd. Het doet er 
daarbij niet toe of hij dit proces bewust heeft meegekregen. 
Hoe dan ook, de uitspraak van deze rechtspraak wordt 
opgevangen door zijn persoonlijk onbewuste. Omdat 
Erdogan hoogstwaarschijnlijk niet weet wie hij is geweest 
in zijn recente vorige leven, gaat dit juridische proces in 
zijn ziel een geheel eigen leven leiden. Dit heeft tot gevolg 
dat verschillende onderdelen van dit proces fragmentarisch 
worden opgepikt en niet in chronologisch consistent 
verband. Kernachtig samengevat heeft dit tot gevolg voor 
zijn ziel dat hij de dingen er uithaalt die zijn ego ten goede 
komen: onterecht beschuldigd worden (dus slachtoffer), geen 
doodstraf voor daden die niet kunnen worden bewezen, dus 
erkenning van zijn eigen gelijk. Je moet je voorstellen dat 
wanneer beelden uit een vorig leven niet geduid zijn, er een 
soort situatie ontstaat die te vergelijken is met dromen; je 
bent intensief met een bepaald onderwerp bezig geweest 
gedurende de dag, de nacht daarop herhaal je dit thema 
in allerlei varianten. N.B. Rudolf Steiner zegt in een van zijn 
voordrachten dat de slaap de kleine dood is; tijdens de slaap zou je 
versneld door je vorige levens lopen. De bedoeling  van dit fenomeen 
is dat er iets in je onbewuste onderbelicht is gebleven dat alsnog 
geduid wil worden. 
Het is op z’n minst opmerkelijk dat alle juristen in Turkije die 
zich tegen Erdogans idee over democratie afwijkend opstellen 
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- in zijn idee Gülen-aanhangers - met duizenden worden 
ontheven uit hun functie en gearresteerd en dat Erdogan 
zelfs de doodstraf weer wil invoeren! De doodstraf invoeren 
garandeert hem van een uitsluiting van het zo felbegeerde 
lidmaatschap van de EU; maar in het kader van het karma 
zit daar dan ook een moeilijke emotionele hobbel. Aan het 
handelen van hem zie je dat zijn onbewuste kant fractalen van 
een groot gebeuren uit een vorig leven oppakt en in losse delen 
uit elkaar laat vallen zonder dat hier enig logisch verband in zit.

Hieronder toon ik de vergelijkende foto’s van: 
Angela Merkel en Nicolaas II; 
Alexandra en Poetin; 
Aleksej en Hollande;
Keizer Wilhelm II en Recep Tayyip Erdogan. 
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Ik wil met deze foto’s niet suggereren dat ze precies lijken. 
Dit komt niet in de laatste plaats omdat de fotografie begin 
twintigste eeuw nog in de kinderschoenen stond. Toch, 
als je goed kijkt, zie je dat de monden van de vergelijkende 
foto’s veel overeenkomsten hebben. Er is een theorie in de 
antroposofie waar de fysionomie van het gezicht in verband 
wordt gebracht met vorige levens. Het voorhoofd en de 
schedel van iemand zouden iets vertellen over het denken 
in het recente vorige leven. De ogen en neus vertellen iets 
over het gevoel; terwijl de mond en de kaak iets laten zien 
van de wilsleven in een vorig leven.273 Persoonlijk vind ik de 
foto’s van keizer Wilhelm II en die van Erdogan het meest 
gelijkend.
De mond van Nicolaas II is helaas niet goed te onderscheiden 
door de baard, maar bij de andere foto’s is het wel te zien. Ik 
persoonlijk vind dat de ogen van Poetin en die van Alix vrij 
goed overeenkomen. Dit zou kunnen duiden op het feit dat 

273 Rudolf Steiner De werking van het Karma.
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Poetin vooral het denkgedeelte van Alix heeft meegenomen 
naar het volgende leven. In het denken was Alix steeds 
gericht op het verenigen van twee werelden, de onmachtige 
kant met de machtige kant.
Aleksej had vooral de wil om in leven te blijven gezien zijn 
worsteling met de hemofilie; een soortgelijke situatie zie je 
bij Hollande die zich ook steeds door allerlei weerstanden 
heen moet werken. Ook is hij onhandig in zijn motoriek; 
zo grijpt hij mis als hem de hand wordt toegestoken en 
kan hij houterig overkomen.274 Deze onhandigheid kan 
voortkomen uit het feit dat elke beweging in het vorige 
leven in principe levensgevaarlijk kon zijn en werd afgestraft 
met een levensgevaarlijke crisis. Immers, Aleksej leed aan 
de erfelijke ziekte hemofilie.275 Om hem heen stonden altijd 
enige mensen die hem moesten beschermen tegen vallen 
en allerlei kleine ongelukjes; elke kleine verwonding kon 
dodelijk zijn.
Bij Nicolaas II en Merkel zie ik een overeenkomst in de ogen. 
Dit verwijst, bekeken vanuit deze theorie, naar een karma-
herhalend principe in het denken. De pragmatische instelling 

274 Volkskrant van 12 september 2015.
275 Hemofilie of bloederziektes zijn een erfelijke stoornis in de bloedstolling. 

Het bloed kan niet goed stollen omdat een bepaalde stollingsfactor in 
het bloed ontbreekt. Er zijn twee typen hemofilie. Bij hemofilie A heeft 
de patiënt onvoldoende factor VIII; wanneer er te weinig factor IX is, 
spreken we van hemofilie B. Hemofilie komt vrijwel uitsluitend voor bij 
mannen omdat de productie van factor VIII en IX wordt geregeld door 
een gen op het X-chromosoom. Vrouwen kunnen slechts drager zijn 
van de ziekte. Slechts in zeer zeldzame gevallen komt hemofilie ook bij 
vrouwen voor. Indien er sprake is van een tekort van een van de andere 
stollingsfactoren, hebben we het niet over hemofilie maar over een ander 
stollingsprobleem. Hemofilie is een tamelijk zeldzame ziekte, ongeveer 1 
op de 10.000 mensen heeft hemofilie. Hemofilie A komt het meest voor 
(80%). [Bron: Wikipedia]
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van Merkel als politica is zeker in verband te brengen met 
Nicolaas’ grote behoefte het iedereen naar de zin te maken. 

Stel dat het allemaal zo in elkaar zit zoals ik hier beschrijf, 
welke consequentie heeft dit dan voor de toekomst? Met 
name ten opzichte van Rusland. 
Er zal dan op z’n gunstigst een constructieve relatie 
gaan ontstaan tussen Duitsland en Rusland. Alexandra 
manipuleerde haar man vooral omdat zij dacht met mystiek 
het lot van het Romanov-geslacht te kunnen keren en 
veranderen. De oude behoefte aan mystiek in Alexandra’s 
leven kwam onvoldoende aan bod in Rusland. Daardoor 
wordt dit in het nieuwe leven omgezet in een manipulerende 
politieke aanpak. Bekeken vanuit deze gedachtegang is het 
niet toevallig dat Steven Lee Myers in zijn lijvige biografie 
De nieuwe Tsaar De opkomst en heerschappij van Vladimir Poetin 
aan dit thema refereert. Aangezien het de tweede keer is 
dat de ziel van Poetin op hoog politiek niveau Rusland heeft 
willen beïnvloeden, spreekt hier grote onmacht uit. Deze 
onmacht maakt hem in dit leven een wat zielige macho en 
een mysterieus figuur; zijn macht wordt daarbij door de 
wereld sterk overschat, omdat men niet weet welk karma hij 
met zich meedraagt. Opmerkelijk is dat de hele wereld bang 
is voor Poetin. Dit heeft te maken met het feit dat iedereen 
onbewust zijn twee vorige incarnaties waarneemt en deze 
niet kan uitschakelen. Door zijn twee belangrijke levens die 
zich afspeelden in het hart van de Russische volksziel, de een 
als vijand van Rusland, Mustafa III, en de ander als tsarina 
(zonder echte macht), weet hij als geen ander de volksziel 
van de Russen te bespelen. Deze volksziel heeft vanuit het 
collectief onbewuste herinneringen aan de underdog en 
slachtofferschap en zal daardoor zijn leider niet snel laten 
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vallen. Sterker nog: het slachtofferschap wordt als het ware 
handelswaar. Het totaal andere uitgangspunt dat in de 
Russische volksziel leeft, zal Europa moeten respecteren 
en niet als een intrigant hier proberen tussen te komen; 
dit is namelijk wat nu dreigt te gebeuren aan de grens van 
Oekraïne en Rusland. Laat hen het zelf uitzoeken, zonder 
daarbij weg te kijken of onverschillig te zijn. Wij kennen de 
geschiedenis te weinig om daadwerkelijk te kunnen bijsturen. 
Al het handelen dat de EU voorstaat met zijn economische 
boycotten, is gebaseerd op uitgedachte zakelijke principes en 
niet op empathische gevoelens. 
Frankrijk voelt zich betrokken bij de EU, maar voelt zich ook 
het onmondige kind dat niet aan de gestelde economische 
eisen kan voldoen. Dit komt niet in de laatste plaats omdat 
de president in zijn hele wezen deze houding uitstraalt en 
daardoor de volksziel diepgaand beïnvloedt. In de karmische 
visie zou je kunnen zeggen dat Frankrijk onbewust het kind 
is geworden van Duitsland en Rusland. Met de wisseling van 
de wacht en het verdwijnen van Hollande als president zal 
deze sfeer veranderen. 

Wat opvalt aan de huidige situatie is dat onze minister-
president Mark Rutte direct na de ramp met de MH17 
zich op geen enkele manier laat verleiden om een schuldige 
aan te wijzen, maar ook niet toen het eerste rapport over 
de toedracht van de ramp in oktober 2015 bekend werd; 
dit in tegenstelling tot zijn op dat moment minister 
van buitenlandse zaken Frans Timmermans, die een 
geëmotioneerde toespraak houdt in de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties. In aanvang is iedereen hiervan diep onder 
de indruk, maar wanneer Timmermans in het programma 
Pauw stevig aan de tand wordt gevoeld over de suggestie over 
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wat de slachtoffers in de laatste minuten van hun leven voor 
het neerstorten zouden hebben gedacht, gevoeld en gedaan, 
brandt de kritiek los. GeenStijl kopt daarna op zijn website 
met: Emotioneel wrak Timmerfrans ontploft bij Pauw.276 Er kan 
geen groter verschil zijn: de absoluut objectieve Mark Rutte 
tegenover de emotionele Frans Timmermans. 
Dit gegeven op dat moment toont ons dat er een onbewuste 
dubbelhartigheid omtrent de ramp aanwezig is in het 
collectief onbewuste van Nederland. 
In maart 2015 worden mensen opgeroepen om getuigenis af 
te leggen over wat zij hebben gezien ten tijde van de ramp. 
Nederland laat in aanvang, in tegenstelling tot Australië 
en Maleisië, direct na de ramp een wat bange, weinig 
doortastende aanpak zien. Toch krijgt Nederland de leiding 
in de afwikkeling van het drama omtrent de MH17. 
Wat speelt er nu allemaal in de collectieve volksziel van 
Nederland op het moment van de ramp?
Opnieuw krijgen we de kans om de andere kant van 
Rusland alsnog onder ogen te zien. Indringende incidenten 
voorafgaand aan de ramp met MH17, de Rainbow Warrior 
van Greenpeace, de homovervolging en de schoffering van de 
Russische ambassadeur najaar 2013, zijn een waarschuwing 
om anders met Rusland om te gaan. Deze kans wordt niet 
gepakt en blijft ons als onvervuld verleden achtervolgen. 
Zo had de Nederlandse regering bijvoorbeeld de dialoog 
veel actiever kunnen aangaan; deze dialoog had moeten 
gaan over mensenrechten. Juist wij Nederlanders, die in het 
verleden zo emotioneel verbonden waren met de Russische 
tsarenfamilie, hebben hier een taak liggen. Ik ben ervan 

276 Bron: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/pull_down_
the_oxygen_mask_until_oxygen_starts_pumping_and_put_it_over_
your_nose_and_mouth.html. 
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overtuigd dat door ons wegkijken van de problematiek die in 
Rusland speelt, de ramp in uitvergrote versie is teruggekeerd 
in ons land. Het wegkijken manifesteerde zich vooral door 
het feit dat er over oorlogsgebied werd gevlogen en daaruit 
geen consequenties werden getrokken. Synchroon aan het 
drama is er nog de andere parallelle collectieve boodschap; 
deze heeft te maken met de onwetendheid omtrent het 
terugtrekken van militaire steun uit de Bosnische enclave 
in 1995. Menigeen zal dit verband niet primair leggen, maar 
dit is er wel. Het gaat erom dat de collectieve Nederlandse 
volksziel leert niet weg te kijken wanneer er bekeken vanuit 
de geschiedenis écht daadwerkelijk moet worden gehandeld. 
Dit kan alleen maar als er meer aandacht aan de geschiedenis 
wordt besteed.
Een drama zoals bij de MH17 kan op meer lagen spelen: op 
collectief en op persoonlijke niveau. 
Mark Rutte, als minister-president op het moment van de 
ramp, is ook nog met zijn persoonlijk onbewuste karma 
hierbij betrokken. Hij krijgt bij deze ramp de kans om zijn 
beschadigde imago dat in het onbewuste leeft, te helen door 
duidelijker stelling te nemen. De grondwet waarmee koning 
Willem II zo’n grote moeite had, die hem uiteindelijk deed 
verzuchten dat hij in één nacht tijd liberaal was geworden, 
mag Rutte nu in de praktijk brengen. Rutte is inmiddels van 
het oorspronkelijke liberalisme afgedwaald als je zijn regering 
vergelijkt met de eerste oorspronkelijke liberale regering 
onder Pieter Cort van de Linde [1913-1918]. Rutte noemt 
hem zijn liberale betovergrootvader, maar deze had een 
totaal ander beleid. Cort van de Linde vond het bijvoorbeeld 
onverteerbaar dat vermogen van de rentenier sneller groeide 
dan het inkomen van de arbeider. Hij vond het onaanvaardbaar 
dat de elite haar positie consolideerde door op de zak van 
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voorgaande generaties te teren.277 Rutte is sinds hij in de 
politiek zit van links-liberaal opgeschoven naar rechts. Dat 
dit een issue kan worden de komende tijd, heeft te maken 
met het feit dat we recentelijk als volk te ongeïnteresseerd en 
te onbewust zijn geweest ten opzichte van Rusland. Ook nu 
Syrische vluchtelingen Europa binnenstromen, geeft hij een 
signaal af dat hij een rigide afhoudende houding aanneemt 
ten opzichte van de vluchtelingen, niet bepaald een liberaal 
waardig. 
De Russische volksziel kampt met een enorm 
machtsprobleem. Collectief onbewust verlangt het 
Russische volk terug naar een oude machtsfiguur/tsaar die 
hen naar de democratie en eenheid gaat leiden. Zoals het 
streven van de EU is om de macht gezamenlijk te verdelen 
(democratie), zo wil de volksziel van de Russen van bovenaf 
via een tsaarachtig persoon hier naartoe worden geleid. 
Deze beweging is beduidend anders en moet over en weer 
worden gerespecteerd. Wanneer voor het verschil van deze 
behoeften meer bewustzijn ontstaat, zal Poetin ophouden 
met zijn machtsvertoon te showen naar de wereldpolitiek 
toe. Een inzichtelijk boek over de volksziel van de Russen is 
van Peter D’Hamecourt: Poetin - Het Koningsdrama.

Een heel ander getransformeerd probleem dat speelt 
zowel in Rusland als in Nederland, heeft te maken met 
spiritualiteit. Algemeen bekend is dat de Oranjes, zonder 
dat ze hier ruchtbaarheid aan geven, gevoelig zijn voor het 
occulte. Dit heeft veel te maken met het Romanov-bloed 
dat door hun aderen stroomt. Op het Russische platteland 
woonden van oudsher veel sjamanistische boeren, die 

277 Vuilnismannen verdienen meer dan bankiers, Rutger Bregman en Jesse 
Frederik, pag. 22.
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nauw waren verbonden met de natuur en de etherwereld; 
hierdoor hadden ze vaak van nature geneeskrachtige gaven. 
Zo ook de al genoemde Raspoetin, hij was, zoals reeds 
vermeld, van oorsprong een boer met geneeskrachtige 
gaven. Raspoetin kreeg grote invloed aan het hof omdat 
hij het lijden wist te verlichten van erftsarenzoon Aleksej. 
In 1956 deed een soortgelijke problematiek zich voor aan 
het Nederlandse hof. Prins Bernhard introduceerde Greet 
Hofmans bij koningin Juliana. Greet Hofmans was een 
gebedsgenezeres die volgens Bernhard hulp kon bieden voor 
hun dochter Marijke, die door een besmetting van rode 
hond tijdens de zwangerschap van Juliana vrijwel blind was 
geboren. Een opvallende parallel is dat een kleine vijftig jaar 
geleden ook een crisis uitbreekt aan het Russische hof. In 
het licht van het familiecollectief waar de Romanovs met 
de Oranjes innig verbonden zijn, is dit goed plaatsbaar. Het 
Russische probleem werd als het ware dunnetjes overgedaan. 
Greet Hofmans werd in de volksmond ook wel de Raspoetin 
van het Nederlandse hof genoemd. Het grote verschil is dat 
er geen uitroeiing van de Oranjes op volgde en Hofmans 
bleek ook geen geneeskrachtige gaven te hebben die 
Raspoetin hoogstwaarschijnlijk wel had. Uiteindelijk wordt 
na inmenging van de minister-president Willem Drees en 
zijn team van wijzen Greet Hofmans weggestuurd van het 
hof. Juliana zou haar hartsvriendin nooit meer zien. 
De collectieve boodschap achter deze herhaling is bij nadere 
bestudering gemakkelijk te achterhalen. Raspoetin en de 
hele tsarenfamilie worden vermoord, dit duidt erop dat de 
spiritualiteit waaruit het nieuwe bewustzijn voortkomt in 
Rusland wordt gedood. In Nederland is dit niet gebeurd. 
Het is alleen weggestuurd. De opdracht voor de volksziel 
van Nederland is om spiritualiteit weer op te zoeken en 
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een plaats te geven in de samenleving. Met de hedendaagse 
heksenjacht op complementaire geneeskunde zoals minister 
van Volksgezondheid Edith Schippers doet, maar ook velen 
van haar voorgangers, lijkt dit er nog niet erg op. Toch zal 
de wal het schip moeten keren. Zo niet, dan komt het in een 
variant naar ons terug.
Toen ik de geboortehoroscopen van Raspoetin278 vergeleek 
met die van Greet Hofmans,279 zag ik dat Greet Hofmans’ 
Uranus een oppositie maakt met de Pluto van Raspoetin. 
Omdat Uranus iets over het collectief onbewuste zegt van 
de groep waaraan de betreffende verbonden is en Pluto hier 
transformerend op werkt in wilsbesluiten van de generaties, 
duidt dit op een herhalend thema dat moet worden opgelost 
in het algemeen belang. De oppositie staat in de Stier/
Schorpioen-as. Pluto in Stier van Raspoetin, en Uranus in 
Stier van Greet. De oppositie als aspect op zichzelf doet 
ook vermoeden dat het probleem dat eraan ten grondslag 
ligt niet wordt opgelost en nog een vervolg krijgt. Dit is te 
verwachten wanneer Uranus en Pluto op een van de plaatsen 
komen waar zij staan in de geboortehoroscoop van deze 
twee personen, respectievelijk op 15 graden Stier (Pluto 
van Raspoetin) en 12 graden Schorpioen (Uranus van Greet 
Hofmans). 
Toen in 1989 Pluto op de 15de graad van Schorpioen was 
aangekomen, viel de Berlijnse Muur. Dit is een opvallend 
getransformeerd beeld wanneer je je bedenkt dat Raspoetin 
alles in het werk heeft gesteld om de Eerste Wereldoorlog 
te voorkomen. Hij wilde niet dat Rusland in oorlog zou 
komen met Duitsland. De tsarina Alix steunde hem daarin, 

278 Deze is niet geheel zeker, er zijn meer versies aanwezig, maar wordt 
meestal gesitueerd op 21 januari 1869. 

279 Geboren op 23 juni 1894.
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niet in de laatste plaats omdat haar familie uit het oude Duitse 
geslacht van Hessen-Darmstadt kwam. Zoals reeds vermeld, 
doordat Nicolaas zich door iedereen liet beïnvloeden en de 
invloed van Raspoetin ten tijde van het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog nihil was, lukte het niet de oorlog tegen 
te houden.280 Immers, hij lag herstellend van een moordaanslag 
thuis en had geen contact met de tsarenfamilie op dat moment. 
Een diepere dimensie krijgt het nog als je bedenkt dat Angela 
Merkel - de reïncarnatie van Nicolaas II - als voormalig DDR-
burger in de politiek van Duitsland is gekomen. Wanneer de 
Muur valt, wordt met terugwerkende kracht de blokkade 
tussen Duitsland en Rusland opgeheven. 
In 2022/2023 komt Uranus in oppositie te lopen waar deze 
stond in Greet Hofmans’ horoscoop; dan komt dit thema 
door middel van een gebeurtenis wederom aan de orde. De 
gebeurtenis zal zich dan in variant aandienen en zal wellicht te 
maken hebben met ons koningshuis.

In deel 1 van deze serie schreef ik over Pim Fortuyn en Volkert 
van de Graaf, hoe het karmisch conflict tussen Johan van 
Oldenbarnevelt en Prins Maurits opnieuw uit het collectief 
geheugen werd gehaald om het probleem van de Oranjes 
ten opzichte van niet-Oranjegezinden opnieuw te beleven. 
De moord op Fortuyn werd kort daarna gevolgd door de 
Margarita-affaire. 
In het jaar 2003 speelde zich een reeks gebeurtenissen af die 
bekend werden onder de naam ‘Margarita-affaire’. In dat jaar 
was was Margarita, de dochter van prinses Irene, samen met 
haar toenmalig echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn 
met grote regelmaat in het nieuws. Het echtpaar gaf een 

280 Zie voor details en achtergronden De Balkan is geen oorlog waard van Ton 
Jansen. 
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uitgebreid interview aan het weekblad HP/De Tijd dat in 
afleveringen werd gepubliceerd; ook waren zij meermalen 
op televisie te zien. Ze beschuldigden het Koninklijk Huis 
en de AIVD van afluisterpraktijken en kondigden aan een 
omvangrijke schadeclaim te zullen indienen wegens het 
dwarsbomen van Fincentives, het bedrijf van De Roy van 
Zuydewijn. Vervolgens bleek dat het Kabinet der Koningin 
inderdaad de AIVD had ingezet om nieuwe leden van de 
koninklijke familie te onderzoeken, zonder dat dit aan de 
premier was gemeld. Door de verantwoordelijkheid voor het 
Kabinet van de Koningin onder te brengen bij het Ministerie 
van Algemene Zaken, kwam aan deze mogelijkheid een 
einde. Op 8 januari 2004 presenteerden de advocaten van 
Margarita en De Roy van Zuydewijn bij de rechtbank te Den 
Haag een lijst met getuigen die zij wilden horen, onder wie 
haar grootvader Bernhard en haar vader Carlos Hugo. De 
rechtbank verwierp dit verzoek op 5 februari 2004.281

In deze tijd liep Uranus, de planeet van het (familie)
collectief, op de plaats waar hij stond ten tijde van de Bataafse 
Republiek toen Willem V naar Engeland vluchtte omdat hij 
zijn absolute macht dreigde te verliezen. 
De diepere strekking van de Margarita-affaire heeft weer te 
maken met macht die het koningshuis en afgeleid daarvan 
de AIVD denkt te hebben over de burger. De zaken zijn 
gesust en Margarita is teruggekeerd in de familieschoot van 
de Oranjes. Toch zal het thema in de toekomst weer aan de 
orde komen, tenzij heel bewust bepaalde voorrechten die 
aan het koningshuis verbonden zijn, worden afgebouwd of 
getransformeerd naar een democratischer niveau. Het is niet 
uitgesloten dat Edwin de Roy van Zuydewijn een vroegere 

281 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Margarita_de_Bourbon_de_
Parme#Margarita-affaire.
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incarnatie heeft gehad in de Oranjefamilie.282 Heden ten dage 
dreigt hij nog steeds met een proces dat volgens zijn zeggen 
zeer onthullend zal zijn.283 Ook heeft journalist Frits Wester 
in het programma: Eén vandaag284 kunnen constateren dat 
Edwin de Roy van Zuydewijn nog steeds wordt geschaduwd.

De voorbeelden die ik in dit boek aanhaal, betreffen 
voornamelijk het groter collectief verband. Ik heb dit bewust 
zo gedaan om de lezer vanuit het grotere verband naar de 
eigen collectieve verbanden te leiden. Ik ben namelijk in 
mijn onderzoek steeds meer tot de ontdekking gekomen 
dat indringende gebeurtenissen in een leven hun oorsprong 
meestal hebben liggen in oude verdrongen patronen die in 
de familie ooit voorkwamen. Schokkend voor mij was te 
ervaren dat we veel minder vrij zijn dan wij als moderne 
mens denken te zijn. Tegenwoordige tv-programma’s zoals 
Verborgen verleden, Spoorloos en DNA onbekend geven een 
inkijk in persoonlijke familieverhalen en het verleden. Wat 
daaraan vaak opvalt is dat er een herhalingsprincipe achter 
zit. Ik ben dan ook tot de conclusie gekomen dat onbekend 
verleden uit het voorgeslacht tot bepaalde ziekten kunnen 
leiden. In het volgende hoofdstuk over Dementie zal ik dit 
thema verder proberen uit te werken. Tot nu toe moge 
duidelijk zijn geworden dat elke dramatische maar ook 
positieve gebeurtenis in de biografie of in de politiek een 
voorgeschiedenis heeft.
 

282 Een geboortetijd van hem is niet bekend waardoor daarover geen 
uitspraak kan worden gedaan. 

283 Eén op Eén, NPO 2, 23 april 2014.
284 Eén vandaag op 1 augustus 2013.
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Dementie,  
de onderbelichte kant van de zorg

Persoonlijk denk ik niet dat het geheugen op een speciale 
plaats gelokaliseerd is, in de hersenen of waar dan ook, 

maar dat er een verbinding door de tijd heen is. 
Rupert Sheldrake 

Sinds 2002 ben ik mantelzorger van een dierbare die lijdt 
aan de ziekte dementie. In de zomer van 2002 werd mijn 
moeder op de brug van het Twentekanaal in Eefde door 
een auto aangereden. Ze brak haar heup en werd naar het 
ziekenhuis in Zutphen gebracht. Binnen enkele uren werd 
ze onder algehele narcose geopereerd, zonder dat we hier 
enige inspraak in hadden. Mijn echtgenoot, die toen nog 
arts was, zou zeker hebben geadviseerd om haar onder 
plaatselijke verdoving te opereren omdat zij psychisch wat 
depressief en boven de zeventig was. Dit gebeurde niet en 
nadat mijn moeder bijkwam uit de narcose, bleek dat ze in 
een delier285 was terechtgekomen. De kans op een delier is 
groot bij oudere mensen die hoge koorts krijgen en soms 
ongemerkt uitdrogen, een narcose ondergaan, of anderszins 
een ingrijpende situatie meemaken. Mijn moeder, die 

285 Een delier kan zich presenteren met motorische onrust, agitatie, mentale 
rusteloosheid (hyperactieve vorm); bewegingsarmoede, verminderde 
aandacht voor / interactie met omgeving, apathie (hypoactieve vorm, 
‘stil delier’); afwisselend hyper- en hypoactief (gemengde vorm).
Een delier kenmerkt zich door: een aandachts-en bewustzijnsstoornis; 
acuut begin (in uren tot dagen) van en over de dag fluctuerende ernst van 
de symptomen; verandering in cognitie of waarnemingsstoornis (hallu-
cinaties); soms ook (paranoïde) wanen.

Dementie, de onderbelichte kant van de zorg
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voorheen alleen woonde omdat mijn vader in 1995 was 
overleden, kon niet terug naar huis en werd opgenomen in 
een verpleeghuis, zeer tegen haar zin. Ze was hier boos om, 
niet in de laatste plaats omdat ze in een delier zat. 
Een ironische speling van het lot was dat dit ongeluk net op de 
meest gehate plaats uit haar verleden - bij het Twentekanaal 
- plaatshad. De haat tegen dit kanaal zat in het feit dat mijn 
moeders moeder in de dagen dat het Twentekanaal werd 
gegraven om de Nederlandse economie vlot te trekken, een 
liefdesverhouding aanging met de Duitse aannemer die de 
opdracht voor het graven had gekregen. Mijn grootmoeder - 
mijn moeders moeder - kwam uit een welvarende Nijmeegse 
familie en trouwde een gewone zoon uit een arbeidersmilieu. 
Het huwelijk was niet gelukkig en mijn grootmoeder zag in 
de aannemer een man die meer bij haar milieu paste. Naast 
het milieuverschil was er ook nog een verschil in geloof. Mijn 
grootvader was katholiek en mijn grootmoeder protestants. 
Volgens het verhaal vertrok op een kwade achternamiddag 
toen het kanaal bijna klaar was mijn grootmoeder met haar 
gloednieuwe minnaar naar Duitsland en liet haar echtgenoot 
achter met vier kleine kinderen, van wie mijn moeder de 
oudste was. Zelf is mijn moeder na enkele jaren in Brummen 
en Rotterdam te hebben gewoond steeds teruggekeerd 
naar Eefde, haar geboorteplaats. Het merkwaardige is dat 
ze steeds in een straal van niet meer dan 200 meter om en 
nabij dit kanaal heeft gewoond. Het ongeluk was dan ook 
symbolisch maar ook bizar.

Bij nader onderzoek in het verpleeghuis werden bij mijn 
moeder de eerste symptomen van vasculaire dementie 
geconstateerd. Maar liefst negen jaar verbleef ze in het 
verpleeghuis; eerst heel opstandig maar op het moment dat 
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haar zus met wie ze niet was opgegroeid ook op haar afdeling 
kwam en ze aan de achterkant van haar leven, de voorkant 
van haar leven terugkreeg, werd ze mild en liefdevol. Dit 
was een klein wondertje omdat ze tot haar opname met 
de regelmaat van de klok aan ons mededeelde dat ze haar 
moeder niet kon vergeven wat zij hen als kinderen had 
aangedaan. Dit lijkt wellicht nu sterk overdreven, maar in 
de jaren dertig was het nog een schande wanneer je onder de 
zogenaamde voogdijraad terechtkwam. 
In mijn opleiding psychiatrische verpleegkunde leerde ik 
onder meer de ziektebeelden van de ouderdomsziekten. Dit 
was vooral in theorie maar nu mocht ik de gevoelsmatige 
kant van het proces zelf beleven. In 2011, toen ik goed was 
ingespeeld op mijn taak als mantelzorgster voor haar, werd 
mijn dertig jaar oudere partner ziek nadat hij enige jaren 
depressief was geweest. Bij hem werd eveneens vasculaire 
dementie geconstateerd; ook hij had zijn verleden niet kunnen 
verwerken. Voor het eerst zag ik een bepaald verband; 
beiden hebben Pluto in Kreeft staan, een teken waarbij 
familie en afkomst een belangrijke rol spelen. Mijn moeder 
stierf eind 2011 en mijn taak als kind was als mantelzorger 
voorbij en ging automatisch over in mantelzorger voor mijn 
echtgenoot.

Inmiddels heb ik door middel van mijn geliefden veel 
dementerenden leren kennen en heb ik ongemerkt veel 
observaties kunnen doen die voor mij een bron van inspiratie 
zijn in het inzicht in deze opmerkelijke ziekte. Mijn korte 
samenvatting over deze volksziekte is de volgende:
Ik denk niet dat dementie in al zijn vormen, met onder meer 
de ziekte Alzheimer, een ongrijpbare fysieke degeneratieve 
hersenziekte is die niet te keren is. Het is géén noodlotsleer, 
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maar een kans om het onvolmaakte niet-verwerkte verleden 
opnieuw te verwerken. Het anticiperen op deze ziekte is dan 
ook van groot belang.
Van ieder persoon die ik heb gevolgd tijdens mijn dertienjarige 
mantelzorgschap, buiten mijn dierbaren om, zag ik een al of 
niet verhuld getraumatiseerd levensverhaal dat onvoldoende 
een uitweg heeft kunnen vinden in het milieu waarin de 
betreffende leefde. In 2015 werd er onderzoek gedaan naar 
de oorzaken van de ziekten dementie en Alzheimer, en 
men kwam tot de conclusie dat deze ziekten vooral zouden 
worden veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. In dit 
onderzoek kan ik me niet vinden om onder meer de reden dat 
zowel mijn moeder als mijn echtgenoot beiden voorvechters 
waren van gezond eten. Nu zijn twee cases natuurlijk niet 
doorslaggevend, maar juist omdat beiden zo bewust met 
eten bezig waren, leek me de conclusie te snel getrokken. 
Op 27 juli 2016 is het AMC met de nieuwe resultaten van 
een groot onderzoek naar dementie gekomen, waarin wordt 
aangetoond dat een gezonde leefstijl géén enkele invloed 
heeft op de ziekte.286 Ouderen die extra goed zorgen voor 
hun hart- en bloedvaten, hebben later net zoveel kans om 
dement te worden als degenen die dat niet doen. Voor mij 
een hoopgevend onderzoek omdat dit mijn onderzoek naar 
deze ziekte op z’n minst de moeite waard maakt.
Teruggaand naar mijn moeder: het graven van het 
Twentekanaal en het plotseling vertrekken van haar moeder, 
werden onvoldoende verwerkt en zetten zich venijnig vast in 
haar persoonlijk en collectief onbewuste. Het resulteerde in 
een soort haatliefde-relatie met de collectieve gemeenschap 
in Eefde. Op een paar jaar na van haar leven is ze steeds 

286 http://www.nu.nl/gezondheid/4298893/geen-bewijs-positieve-
invloed-gezonde-leefstijl-dementie.html.
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in het dorp blijven wonen dat haar zoveel verdriet heeft 
bezorgd. Aan dit feit werd me heel duidelijk dat een 
collectieve familiegeschiedenis diep is ingegrift en bepalend 
tot dwingend is voor het verloop van het verdere leven.
Op een andere bizarre synchrone manier werd dit alles mij 
duidelijk toen drie dagen na de begrafenis van mijn moeder de 
sluisdeur (van 90 ton) van het Twentekanaal met donderend 
geweld naar beneden stortte. Deze gebeurtenis haalde een 
half jaar lang regelmatig het Nederlandse nieuws; men was 
bovenal verwonderd hoe het zo heeft kunnen gebeuren. 
Mijn zoon, die journalist is en vaak de eerste nieuwtjes 
van het ANP verneemt, belde me met de mededeling: “Hé 
mam, oma laat van zich horen!”287 en zo voelde het ook. 
Opmerkelijk hierbij is dat het onverwerkte verleden dat 
doorspeelt zo groot kan worden dat het zich ook collectief 
gaat manifesteren.
Dit verhaal heb ik in verkorte versie al eerder beschreven 
in mijn voorgaande boek;288 de reden dat ik het hier weer 
aanhaal, is dat ik soortgelijke cases ben tegengekomen bij 
mensen met dementie. Het is echter moeilijk in verband met 
privacy van medecliënten van mijn moeder en echtgenoot 
elk verhaal hier uitgebreid te bespreken. Een korte 
samenvatting van blokkades die ik ben tegengekomen vanuit 
het collectief geheugen die een obstakel vormden, betreft in 
elk geval het oorlogsverleden dat niet kan worden gedeeld 
of te veel subjectief wordt uitvergroot. Denk hierbij aan 
de joodse familie Moszkowicz waar Max senior (1926), de 
pater familias, als enige in de familie Auschwitz overleefde; 
iedereen in de familie is in aanvang een succesvol strafpleiter 
geweest of is dit nog steeds, maar allemaal eindigen ze 

287 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Twentekanaal.
288 Leven in verbinding met Sophie.
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min of meer als mislukkelingen. Recentelijk schreef het 
zwarte schaap in de familie Robert een autobiografie 
over zijn leven.289 De kleinzoon van Max senior probeert 
hier nu na een pittig proces over de naamvoering van zijn 
advocatenbureau verandering in te brengen. Het is bizar te 
bedenken dat het uitroeien van de familie op dramatische 
wijze autonoom is geworden en de vernietigingskracht zich 
nu richt op bloeiende carrières.
Andere varianten van onverwerkt collectief verleden zijn: 
een kind dat niet van de vader is die wel als vader geldt; 
een studie die niet mocht worden gevolgd en de biografie 
diepgaand heeft beïnvloed; een liefdesrelatie die werd 
verboden; langdurige incest. Dit is een greep uit de 
geschiedenissen die ik ben tegengekomen. 
De verdringing van de huidige dementerende mens ligt vooral 
in de pijn over niet-uitgesproken en onverwerkt verdriet. 
De symptomen van de huidige ziekte dementie zullen op 
termijn dan ook evolueren naar andere symptomen om de 
eenvoudige reden dat een ander soort bewustzijn aan het 
ontstaan is. Zo zullen bijvoorbeeld de kinderen die heden ten 
dage door hun ouders worden betrokken in de zogenaamde 
vechtscheidingen en dit niet goed hebben verwerkt, 
anders reageren mochten zij ooit gaan dementeren dan de 
dementerenden van nu. Deze kinderen hebben namelijk niet 
Pluto in het introverte teken Kreeft staan maar in andere 
tekens en zullen andere accenten leggen in hun bewustzijn. 
De generatie die Pluto in Leeuw heeft staan, het teken dat 
volgt op Pluto in Kreeft, is zoals ik al eerder schreef een 
generatie die in tegenstelling tot die van haar ouders, zich 
luidkeels laat horen over wat haar niet aanstaat; zij zullen 
meer de opstandige dementerenden worden. Het is meer het 

289 De straatvechter van Robert Moszkowicz.
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verongelijkte kind dat zich beklaagt en met terugwerkende 
kracht alsnog wil worden gehoord. Het is de generatie van 
de babyboomers die het niet zelden heeft klaargespeeld met 
prepensioen te gaan en die relatief gezien veel geld in korte 
tijd heeft verdiend. Ze stralen vaak uit dat ze daar het volste 
recht toe hebben en lijden vaak aan onbewust egocentrisme. 
Wanneer deze mensen gaan dementeren, zullen zij een heel 
ander beeld laten zien dan hun ouders. Zo evolueert heel 
langzamerhand het dementerende beeld. Het feit blijft mijns 
inziens echter dat het bij de dementerende om verdrongen 
collectieve zaken gaat. Wanneer we hier geen oog voor 
krijgen, zal deze ziekte inderdaad volksziekte nummer 1 
gaan worden.

Dat het geen noodlotsleer hoeft te zijn, leerde mij ook 
mijn eigen familieverhaal. Mijn moeder had een zus, een 
broer en een zusje dat met haar tiende jaar overleed aan 
een hersenvliesontsteking; haar biologische moeder hoorde 
twaalf jaar na haar dood pas dat ze was overleden. Ook dit 
gebeuren heeft diepe wonden geslagen in de familieziel. 
Het enige zusje van mijn moeder werd ook dement, haar 
broer echter niet. Ik zag een groot verschil in aanpak van 
hun gezamenlijk verleden. Waar mijn moeder en haar zus 
wanneer ze over hun jeugd uitwisselden negatief over hun 
moeder praatten en zich als absolute slachtoffers zagen, 
maakte mijn oom heel andere keuzes. Zo ging hij studeren 
en ontsteeg zijn milieu, hij wist procesmanager te worden 
bij de NS in Rotterdam, waar hij een glanzende carrière had 
en er zelfs een trein naar hem werd genoemd. Ook had hij 
de moed om zijn moeder die naar Duitsland was gevlucht 
voor rechtsvervolging290 te gaan opzoeken om haar te vragen 

290 Zie voor details: Leven in verbinding met Sophie.
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waarom ze zo had gehandeld. Hij schreef elke grote plaats 
langs de Rijn aan om te vragen of zijn moeder in die stad 
stond ingeschreven en hij vond haar! Vlak daarna stierf zijn 
moeder aan de gevolgen van kanker op 51-jarige leeftijd. 
Het loont, in mijn visie op het ziektebeeld dementie, de oude 
vaak vertekende familiegeschiedenis opnieuw in het bewustzijn 
te halen om het vervolgens achter je te kunnen laten. Dit is 
ook merkbaar wanneer je op een afdeling met dementerende 
cliënten komt en hen iets kunt aanreiken van hun persoonlijke 
oude geschiedenis. Recentelijk werd er een onderzoek gedaan: 
Demente ouderen gelukkiger door opplakdeur uit het verleden;291 in dit 
onderzoek werd wetenschappelijk bewezen dat mensen die op 
hun kamerdeur de afbeelding van hun vroegere huis hadden 
afgebeeld, rustiger waren dan mensen die dit niet hadden. Een 
mooi bewijs voor mijn theorie. 
Soms zie je angst wanneer je iets uit het verleden aanreikt, 
maar als je dit in objectiviteit aanbiedt, zoals met de voordeur, 
zie je vaak dat er een soort rust ontstaat. Het gaat hier om hulp 
te verlenen als het trauma al is geschied. Al in veel eerdere 
instantie is het belangrijk om écht onderzoek te gaan doen 
naar waar de obstakels in het familiecollectief liggen. Mooie 
voorbeelden die in romanvorm zijn uitgegeven in 2014 zijn 
de boeken: Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans en Ik kom 
terug van Adriaan van Dis.
De sociale media en de over elkaar heen buitelende 
gebeurtenissen van onze huidige cultuur nodigen niet uit 
om echt de diepte in te gaan, waardoor de ziekte dementie 
en afgeleid daarvan de ziekte Alzheimer steeds meer terrein 
winnen als we niet gaan nadenken over ons verleden.

Ik deed nog een merkwaardige waarneming. Zo ontdekte 

291 NOS-documentaire, 11 september 2015.
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ik dat wanneer op een of andere manier de aandacht van 
de mantelzorger van de dementerende verslapte of door 
andere zaken in beslag werd genomen, de dementerende 
cliënt heel snel daarna overlijdt. De verzorging spreekt vaak 
uit dat sterfgevallen op de afdeling zo onvoorspelbaar zijn. 
Bij nauwkeurige observatie door de jaren heen zag ik echter 
steeds een subtiel verband met het overlijden van de cliënt en 
zijn directe dierbare omgeving. Zo heb ikzelf ervaren dat toen 
ik een korte tijd tegelijk mantelzorger voor mijn moeder en 
mijn echtgenoot was, mijn moeder zich terugtrok en binnen 
een jaar overleed, terwijl er niet een directe acute aanleiding 
voor haar dood was. 
Dementie is een subtiele ziekte die niet valt te veralgemeni-
seren en niet is op te hangen aan hersenfuncties zoals weten-
schappers als Swaab in zijn Wij zijn ons brein stelt. Het is een 
materialistische visie op wat in wezen veel subtieler ligt. Steeds 
meer wetenschappers betwijfelen of de hersenen wel verant-
woordelijk kunnen worden gehouden voor allerlei psychische 
problematiek. Zo ontdekte men bij toeval bij sectie van over-
leden mensen met zeer grote afwijkingen in de hersenen dat 
ze vrijwel ‘normaal’ hadden gefunctioneerd tijdens hun leven. 
Het is de verdienste van Pim van Lommel, voorheen cardio-
loog, die Eindeloos bewustzijn schreef, dat hij uit waarnemingen 
van mensen die bijna dood waren, observaties deed die duide-
lijk maakten dat bewustzijn niet volledig in de hersenen kan 
zitten. En ook neurochirurg Eben Alexander komt in Na dit 
leven tot indringende zelfde inzichten op dit gebied.

Toen ik in 2002 mijn onderzoek naar de ziekten dementie 
en Alzheimer begon, ontdekte ik dat mensen die deze ziekte 
hadden een complexe constellatie in hun horoscoop hebben met 
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de planeet Uranus of met de twee andere buitenplaneten.292 
Enige jaren later ontdekte ik dat de stand van Saturnus een 
goed beeld geeft van het persoonlijk onbewuste; zeker in 
combinatie met de maansknoophoroscoop.293 Ook ontdekte 
ik dat de stand van Uranus in de horoscoop van de mens 
een beeld geeft van het collectief onbewuste waarmee de 
betreffende persoon is verbonden. Door deze te bestuderen, 
kun je een aanwijzing krijgen in welke richting je moet 
zoeken. Zo heeft mijn moeder een vrij exacte inconjunct 
tussen Uranus en Neptunus. 
Enkele archetypische betekenissen van Neptunus zijn 
onder meer: geloof, bedrog en slachtofferschap. Een 
inconjunct is een groot denkaspect,294 dit houdt in dat 
beide planeetenergieën die zijn verbonden doordacht en 
geïntegreerd moeten worden op de plaats waar de planeet 
staat in de horoscoop. In haar situatie verwijst het ernaar 
dat ze slachtoffer is geworden van haar familiecollectief 
waarin onder meer religie een belangrijke rol speelde. 
De grondoorzaak hiervan ligt vooral in het verschil in 
godsdienst van haar ouders, wat in de jaren twintig van 
de vorige eeuw nog een groot probleem was. Wanneer je 

292 De buitenplaneten zijn Uranus, Neptunus en Pluto.
293 Een maansknoophoroscoop is een horoscoop waar de ware maansknoop 

op de ascendant wordt geplaatst en de twaalf huizen worden ingedeeld 
volgens het gelijke-huizensysteem. Daar de maansknoop zich grotendeels 
achterwaarts door de dierenriemtekens verplaatst, is de opbouw van de 
horoscoop niet tegen de klok in maar met de klok mee. De planeten 
worden in hun oorspronkelijke stand in de radix daarin geplaatst. Er 
ontstaat nu veelal een geheel andere opbouw. De duiding van deze 
horoscoop geeft inzicht in het diepste onbewuste. Deze methode is 
ontwikkeld door Bruno en Louise Huber (Zwitserland) en Assagioli, de 
ontwikkelaar van de Psychosynthese-methodiek.

294 Deze theorie is ontwikkeld door Bruno en Louise Huber en wordt 
gebruikt in het API- instituut Zürich. 
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namelijk de geschiedenis van de Oranjes bekijkt - dit is de 
grootste collectieve gemeenschap waarmee een Nederlander 
zich verbindt vanaf de tijd van Willem van Oranje - dan is 
het verschil tussen katholieken en protestanten tot diep in 
de vorige eeuw een groot punt van twist en discriminatie 
geweest.295 Het losmaken van België van Nederland had hier 
ook alles mee te maken. 
Ook maakt Uranus in de horoscoop van mijn moeder 
een vierkant met de Maan. De Maan is de planeet van het 
kwetsbare kind dat wil worden beschermd. Een vierkant 
is een gespannen wilsaspect. Met andere woorden: mijn 
moeder probeerde door haar komst haar wil in te zetten om 
de collectieve familieziel te helen. 
Omdat de mens met vele groeperingen is verbonden 
gedurende zijn leven, is het vaak moeilijk om de vinger te 
leggen op de frustraties op dit gebied. Zeker is in ieder geval 
dat de familiegroep verreweg de grootste impact heeft op de 
ziel, wat heden ten dage nogal eens wordt onderschat. Dit 
belang ontstaat niet in de laatste plaats doordat het de eerste 
collectieve groep is waarmee het ontwikkelende kind zich 
verbindt 
Een ander punt dat moeilijk ligt, is, zoals ik al schreef in 
het hoofdstuk over de generaties, waar ik een voorbeeld gaf 
van de beschrijving van het leven van Anna van Saksen door 
Winkler Prins en door Wikipedia, om de echte waarheid 
omtrent een gebeurtenis boven water te krijgen. Dit alles 
veroorzaakt als het ware ‘vervuiling’ in het collectief 
geheugen. Wanneer herinneringen vertekend worden 
vastgelegd, gaat het blokkerend werken omdat er een 

295 Zie hiervoor ook de biografieën van de drie koningen die zijn uitgekomen 
ter ere van tweehonderd jaar koninkrijk. 



326

asymmetrie296 ontstaat tussen het heden, dat een natuurlijke 
evolutionaire ontwikkeling doormaakt, en het collectief 
geheugen. Laat ik dit nader uitleggen. Doordat een groep 
kennis heeft genomen van een oude gebeurtenis, zal de mens 
zonder dat hij of zij er echt bewust weet van heeft, zijn of haar 
besluit in de toekomst hierdoor laten beïnvloeden. Het hoeft 
geen betoog dat hoe objectiever de geschiedschrijving zich 
voltrekt, des te eerder de groep hieruit lering kan trekken. 
Bij een vertekende geschiedenis zal de besluitvorming van de 
groep steeds subjectief worden beïnvloed, met alle gevolgen 
van dien. Daarnaast is - hoe ingewikkeld - ook veel te leren 
van de vervorming/onjuiste informatie van een geschiedenis. 
Op fysiek niveau kennen we een overeenkomstig beeld 
van de collectieve verdringing dat hieraan verwant is, het 
betreft het ziektebeeld dystrofie.297 Het gaat hier vrijwel 
altijd om het disfunctioneren van een dubbele functie (arm 
of been) waarvan een van de delen zich gaat terugtrekken 
in een ziekteproces. Er zijn verschillende theorieën over het 
ontstaan van dystrofie, maar eigenlijk is geen van alle echt 
bevredigend. Er is een gezegde dat spreekt van ‘zo boven, zo 
beneden en zo binnen, zo buiten’. Ik denk dat we hier met 
zo’n soort verschijnsel te maken hebben. 

296 Een toestand waarin de spanningen en/of stromen in de geleiders in een 
driefasensysteem niet met elkaar in balans zijn. 

297 Dystrofie is een aandoening waarbij aan een arm of een been ernstige 
pijnklachten, functieverlies en een blauw/paarse verkleuring van de huid 
optreden. Meestal voelt het betreffende lichaamsdeel koud aan, soms 
is het echter warm en is er ter plaatse transpiratie. Als de dystrofie in 
ernstige mate toeslaat, kan een getroffen lichaamsdeel bijna niet meer 
worden bewogen en extreem pijnlijk zijn. De aandoening heeft dan 
invaliditeit tot gevolg. Aldus J. Hoogers, natuurarts. Bron: http://www.
neuraaltherapie.nl/dystrofie.htm.
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In mijn contact met dementerenden deed ik bijzondere 
observaties. Behalve dat ik steeds meer ervan overtuigd 
werd dat dementie een ziekte is die te maken heeft met 
blokkades in het collectief geheugen, ontdekte ik ook dat de 
ziel van een dementerende op een raadselachtige manier het 
evenwicht aan het herstellen is tussen verleden en heden. Zo 
zag ik bij mijn echtgenoot een innerlijk conflict tussen het 
bijzonder en het gewoon zijn, dat in zijn familiecollectief lag 
opgeslagen; het voorname elitaire en het sociaal geëngageerd 
zijn komen in zijn familie beide voor, in de vorm van 
staatslieden, oprichter van een bank, belangrijke psychiater, 
maar ook iemand die aan het begin van de vorige eeuw voor 
de rechten van homo’s vocht. Mijn schoonouders waren van 
de pacifistische groepering Het gebroken geweer.298 Als heel 
klein kind wist mijn echtgenoot dat hij arts wilde worden, 
zo vertelde mijn schoonmoeder. In deze keuze wordt naast 
de roeping voor mensenliefde duidelijk dat de ziel een 
samensmelting wil van twee heel verschillende milieus. De 
intellectuele kennis van bevoorrechten wordt hier verenigd 
met de lijdende zieke mens. Of het nu een intellectueel is of 
een arbeider, ziekte kan ons allen treffen. 
Voor de in astrologie geïnteresseerden: mijn echtgenoot 
heeft zijn Uranus in oppositie staan met de Zon, Venus en 
de maansknopen. Uranus staat hierbij in het zesde huis. De 

298 Het gebroken geweer is het logo van War Resisters’ International en is het 
internationale symbool voor dienstweigeraars en gewetensbezwaarden. 
Het gebroken geweer was in Nederland en in België voor de Tweede 
Wereldoorlog ook een symbool voor het pacifisme. Het werd gedragen 
als een speldje (ook wel het gebroken geweertje genoemd) op de kleding. 
De verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog waren aanleiding voor 
een grote antimilitaristische beweging. Deze beweging kon echter niet 
de opkomst van het militarisme in Duitsland en Italië voorkomen. Het is 
een stilistisch zeer herkenbaar symbool uit de jaren twintig.
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uitleg hiervan is: het zesde huis is het huis van ziekte en 
gezondheid. De Zon in de horoscoop staat voor de autonomie 
die iemand meebrengt in het leven. Het twaalfde huis waarin 
deze Zon, Venus en de maansknopen staan, is het huis van 
onbewuste krachten en niet-ingelost oud karma. De planeet 
Venus gaat over mensenliefde en harmonie in het algemeen. 
De maansknoop in een horoscoop is de karmische opdracht 
voor het leven. N.B. De Zon staat in het teken Maagd, wat ook 
weer verwijst naar de medische wereld. 
In het ziekteproces van mijn echtgenoot merkte ik op dat er 
kanten van hem naar boven kwamen die de liefde voor het 
gewone leven weergaven. Dit wist ik wel, maar soms heb 
ik ook ervaren dat het moeilijk was voor hem om hiermee 
goed aansluiting te krijgen. Bijvoorbeeld: sinds 1981 wonen 
we in Noord-Brabant waar elk jaar uitgebreid carnaval 
wordt gevierd. Wij hebben nooit samen carnaval gevierd, 
hoewel onze drie kinderen dit wel deden. Bij mij is het wat 
wezensvreemd omdat ik streng calvinistisch/gereformeerd 
ben opgevoed. Bij hem is het voortgekomen uit een 
verlegenheid, niet wetend hoe je dit precies moet vieren. 
Recentelijk maakte ik carnaval mee in het verpleeghuis waar 
hij nu woont, en tot mijn verwondering zag ik hem met veel 
vreugde meedoen, zonder dat hij hiermee zijn waardigheid 
verloor. Hieraan heb ik ervaren dat hij de elitaire wereld en 
het alledaagse leven uit zijn directe omgeving nu, zonder 
zichzelf te verloochenen, met elkaar kan verbinden. 
Zo maakten we met Oud en Nieuw toen mijn zoon en ik op 
bezoek kwamen mee dat hij niet aanwezig was op de afdeling. 
De verzorgster vertelde dat hij zelf had gekozen om mee 
te gaan naar het nieuwjaarsfeest waar allerlei smartlappen 
werden gezongen. Mijn zoon en ik gingen daar even kijken 
en tot onze stomme verwondering deed mijn echtgenoot 
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een oprechte poging om mee te zingen. Hij bleek tot onze 
verwondering sommige teksten te kennen. 
Een ander bijzonder iets is dat mijn echtgenoot in zijn eerste 
huwelijk was getrouwd met een kunstzinnige therapeute. 
Door zijn drukke huisartsenpraktijk heeft hij hieraan weinig 
aandacht kunnen besteden. Een keer heeft hij meegedaan 
aan een schildersessie en hij vertelde me later dat hij hevig 
gefrustreerd was over het resultaat. Toen mijn echtgenoot 
beginnend dementerend was, kon hij heel opstandig zijn. 
Ik bedacht vanuit het onvervulde verleden en vanuit het feit 
dat Uranus in een oppositie met Venus299 staat, dat wellicht 
kunstzinnige therapie verlichting zou geven. Sinds die tijd 
schildert hij de mooiste dingen waarvan iedereen onder 
de indruk is. Hiernaast toon ik een schildering met de 
naam Samen naar de sterren kijken. Op 22 juni 2016 is mijn 
echtgenoot overleden.

299 Venus is ook de planeet van de kunst.
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Het is een mooi voorbeeld van hoe de ziel in deze laatste fase 
van het leven zichzelf kan helen. Om bij de objectieve feiten te 
blijven: een jaar voor zijn overlijden sprak de psycholoog die 
meekijkt in het ziekteproces, dat mijn echtgenoot ondanks 
zijn herseninfarcten en vasculaire dementie en ondanks zijn 
hoge leeftijd nog steeds cognitief een beetje vooruit ging. 
Dit is uitzonderlijk en opmerkelijk voor het dementieproces!

Samenvattend denk ik dat op het gebied van dementie en 
behandeling ervan nog veel te ontdekken valt. Het is daarom 
ook jammer dat veel verpleeghuizen om het heel cru uit 
te drukken pakhuizen van de dood dreigen te worden. Ik 
heb het grote geluk dat ik op 1100 meter van mijn huis 
een verpleeghuis heb gevonden waar de goede collectieve 
waarden van de Brabantse (katholieke) cultuur nog vrij zuiver 
hun werk doen. Dit in tegenstelling tot het Achterhoekse 
verpleeghuis waarin mijn moeder negen jaar verbleef. Ik 
denk dat het persoonlijke verhaal van de dementerende 
dat wordt begrepen door het verzorgend personeel, een 
belangrijke voorwaarde is voor het goed begeleiden van 
dementerenden. Belangrijk is bij deze ziekte vooral terug te 
gaan naar de collectieve wortels van de betreffende persoon, 
niet alleen wanneer de ziekte is uitgebroken, maar al in veel 
eerdere instantie van het leven. Met andere woorden: weet 
wat je wortels zijn en probeer deze zo objectief mogelijk 
in het bewustzijn te brengen. Je zult in die zoektocht veel 
tegenkomen waarop je in het actuele leven varianten zult 
meemaken, wanneer je de moed hebt anders te durven 
kijken naar gebeurtenissen uit het verleden. 
Hoe belangrijk zorg op maat is, heb ik kunnen constateren 
gedurende het laatste halfjaar van mijn echtgenoots leven. In 
het laatste halfjaar werd het hoofd van de afdeling, de arts, 
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met nog wat aansturende verzorgenden vervangen en binnen 
enkele maanden daarna was de helft van de bewoners van de 
afdeling overleden. Toeval, kun je zeggen, maar opvallend 
was dat vooral de mensen die er wat langer woonden en een 
relatie hadden opgebouwd met de verzorgenden stierven. In 
het boek Dementie de ziekte van het verleden - De onderbelichte 
kant van de zorg, dat begin 2017 is verschenen, ga ik dieper op 
dit onderwerp in. 

In de natuur zie je overal de krachten om je heen, die 
disharmonie proberen te herstellen. Wanneer een boom 
omwaait, komt er een leger van allerlei insecten en dieren 
om het verteringsproces van de gevelde boom te activeren. 
Wanneer een mens een infectie oploopt, dit is een disharmonie 
in het fysieke lichaam, gaat de temperatuur van de mens 
omhoog (koorts) om de schadelijke stoffen af te breken. Zo 
werkt dit proces ook in de in de psyche: een disharmonie 
wordt opgelopen in het levensverhaal en de dementie - maar 
ook sommige andere psychische problematiek - probeert 
door zijn vervorming zaken recht te zetten. Aangezien een 
en ander primair verborgen ligt, is men wetenschappelijk 
gezien opgehouden om naar biografische verbanden te 
zoeken die mede aanleiding zijn voor deze ziekte.
Tot de tijd van de uitvinding van de antibiotica moest de 
mens zelf zijn infecties te lijf gaan; de misvatting is daarna al 
snel ontstaan dat de mens dit niet zelf zou kunnen, waardoor 
elke onschuldige infectieziekte automatisch wordt bestreden 
met antibiotica. In de jaren tachtig en negentig van de vorige 
eeuw was het gebruikelijk dat elke onschuldige griep werd 
bestreden met een zogenaamd ‘antibioticakuurtje’. Gelukkig 
is hierin de laatste jaren enige verandering gekomen, niet in 
de laatste plaats omdat we met z’n allen min of meer resistent 
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zijn geworden voor antibiotica. Ook hier zie je de in principe 
gemakzuchtige neiging van de mens om niet écht te willen 
kijken naar wat er werkelijk aan de hand is. 
Persoonlijk krijg ik het altijd een beetje benauwd wanneer 
mensen me met een zekere trots vertellen dat ze al jaren 
hebben gebroken met hun familie om zodoende voor 
zichzelf op te komen. Ik persoonlijk ben van mening dat dit 
in een vroege instantie vragen is om dementie. Nu wil ik 
hiermee niet beweren dat mensen die deze ziekte hebben 
egocentrisch zijn, integendeel. De mensen die nu dement 
zijn, hebben veelal Pluto in Kreeft staan, handelen vanuit 
emotionele angst en kunnen maar moeilijk iets voor zichzelf 
vragen. Terwijl de generatie die daarop volgt, met Pluto 
in Leeuw, van nature de neiging heeft juist veel te vragen. 
Egocentrisme en niet durven met je gevoel te komen zijn 
heel verschillende energieën en deze zullen op niet al te 
lange termijn dementie doen evolueren naar een andere 
uiting van het ziektebeeld. 
In het kader van het anders leren kijken naar dingen, zou het 
interessant kunnen zijn te onderzoeken of er wellicht een 
verband bestaat tussen veel antibioticagebruik en kanker.
Vier gebieden in de geneeskunst die indringend zijn 
veranderd in de vorige eeuw zijn antibiotica, anticonceptie, 
pijnstillers en psychofarmaca. Deze vier gebieden zijn het 
resultaat van de moderne techniek die vooral is gericht op 
inperking en onderdrukking van wat als onwenselijk wordt 
beschouwd. De vraag die dan rijst is: waar blijft het signaal 
van niet-welbevinden en wat gebeurt ermee? Kun je alles 
zomaar onderdrukken? Kanker bijvoorbeeld is anatomisch 
gezien een deel van een orgaan dat een afgesloten eigen leven 
is gaan leiden en door zijn woekering de betreffende persoon 
fataal wordt. 
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Toen ik in de jaren zeventig mijn opleiding deed voor 
psychiatrisch verpleegkundige, moest ik nog de belangrijkste 
regels van definities van verschijnselen leren, zoals de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ze hanteert. Je 
moest ze uit het hoofd leren. Bij ziekte was dit: Ziekte is het 
signaal van het lichaam dat zich niet wel bevindt. Ik weet niet 
of ik de definitie helemaal juist weergeef, maar in elk geval 
wat me ervan is bijgebleven is dat er werd gesproken van 
een signaal; deze omschrijving werd in de loop van de tijd 
veranderd in: Ziekte is afwezigheid van gezondheid. Om in 2002 
te worden gedefinieerd in een tweedeling: 1. Ziekte van een 
mens is een ongewenste verstoring van de normale situatie. 2.Een 
ziekte als een abstract woord voor een complex van eigenschappen die 
zieken kunnen vertonen is een naam die ook betekenis kan hebben 
zonder dat er een ‘ lijder’ aan te pas komt. Een ‘kwaal’.300 Het 
woord ‘signaal’ is vervangen door ‘ongewenste verstoring’, 
een interessante metamorfose.
Wanneer je deze verandering objectief op je laat inwerken, 
spreekt hier een verregaand ego-gericht-zijn uit van de 
mensheid in het algemeen. Het suggereert alsof je een 
natuurlijk recht hebt op een leven zonder pijn en bovenal dat 
pijn geen functie zou hebben. Zo dus ook met het verschijnsel 
dementie. Onze verpleeghuizen dreigen - als er geen 
bewustzijn voor deze ziekte wordt ontwikkeld - pakhuizen 
van de dood te worden. De participatiemaatschappij die 
sinds 1 januari 2015 van kracht is, is in principe een goede 
beweging, maar wordt helaas door de partijen gebruikt om 
grofweg ongenuanceerd te bezuinigen om de begroting rond 
te krijgen. Toch draagt deze nieuwe wet een belofte in zich 
dat er meer omgekeken gaat worden naar de medemens 
met zijn heel specifieke eigen persoonlijk lijden. De familie 

300 Bron: http://www.medirecord.eu/register/.
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van de dementerende moet veel meer worden ingezet, niet 
vanuit bezuinigingsoverweging, maar omdat de familieleden 
een groot stuk van het verleden kennen. Het mes snijdt op 
deze manier aan twee kanten. De familie leert de verdrongen 
familieproblematiek onder ogen te zien zodat deze niet 
steeds in allerlei varianten hoeft te worden herhaald. En ook 
de dementerende zelf wordt rustiger en heeft minder, of 
helemaal geen, psychofarmaca meer nodig. Kortom, het is 
investeren in kwaliteit! 
Het principe dat heden ten dage opduikt in reclames over 
aandacht, echte aandacht, heeft hier alles mee te maken en 
kan niet worden uitbesteed aan buitenstaanders. Wanneer 
dit proces wordt opgepakt, kan er een soort doorbraak in 
bewustzijn ontstaan. Dat dit proces langzamerhand steeds 
meer terrein aan het winnen is, zien we ook in de toename 
van ervaringsdeskundigen in allerlei sectoren en instanties 
waar de persoonlijke ervaring wordt gedeeld.
Er zijn ook heel andere verschijnselen waaraan je ziet dat de 
mens probeert het gevoel weg te drukken; dit ligt vaak op 
het gebied van het niet willen luisteren naar de innerlijke 
stem. Negatieve gevoelens worden bijvoorbeeld bij de jeugd 
overschreeuwd door keiharde muziek of het obsessief bezig 
zijn met je telefoon. De toegestane decibellen worden 
in uitgaansgelegenheden de laatste jaren steeds vaker 
overschreden en leiden naar fysieke doofheid. Maar ook het 
gebruik van drugs, xtc, alcohol en andere psychedelische 
middelen overstemt en verdooft de problematiek die uit het 
onbewuste wil worden gehoord.

Een historisch publiek voorbeeld van dementie is terug te 
vinden bij koningin Juliana. In mijn boek Dimensies achter 
het bewustzijn schreef ik hierover al. Koningin Juliana 
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heeft in haar horoscoop een driehoek tussen Mercurius en 
Uranus. Mercurius is in haar horoscoop de heerser van haar 
ascendant. Het ascendant is het symbool van het diepste 
zelf. De driehoek is volgens het API-instituut (Zürich) 
een vorm/gevoelsaspect. Met andere woorden: Koningin 
Juliana wenste een vorm te vinden tussen de collectieve 
groeperingen waarmee ze was verbonden. Een belangrijke 
groepering naast haar familie is de Nederlandse bevolking. 
Juliana is vooral de vrouw die gewoon wilde blijven. Het 
boek Juliana naast de loper geeft hierin een doorkijkje, hoe 
belangrijk het voor haar was om gewoon te zijn. In het boek 
Juliana en Bernhard van Cees Fasseur wordt beschreven hoe 
ze genoot van het gewone leven dat ze kon leiden in Canada 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dorien Hermans noemt 
Juliana de eerste hippie van Nederland. Juliana voedde haar 
kinderen antiautoritair op. En Cees Fasseur haalt brieven van 
Juliana aan Bernhard aan waarin ze openlijk vraagt aan hem 
of hij wel monogaam kan zijn, zo ver van haar vandaan ... In 
deze vraag ligt geen jaloezie maar oprechte belangstelling 
voor haar echtgenoot. Voor Juliana waren vrijheid en 
gelijkwaardigheid een groot goed, iets dat zich uitdrukt in 
de driehoek tussen Mercurius, Uranus en de Maan. 
Het hoeft geen betoog dat ze maar moeilijk een vorm kon 
geven aan deze behoefte, aangezien Nederland nog maar 
net was begonnen met ontzuilen. Haar ideeën, bijvoorbeeld 
over ontwapening en gelijke mensenrechten, waren tekenen 
van een ontluikend bewustzijn op dit gebied. Een en ander 
werd ook sterk bemoeilijkt door haar echtgenoot die wel de 
vrijheid wilde, maar daarvan niet de consequenties wilde 
dragen. Dit zal zeker grote spanningen in haarzelf hebben 
veroorzaakt. Strevend naar vrijheid, maar naast je een man 
die de vrijheid misbruikt. Dit wordt door Beatrix bewust 
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of onbewust waargenomen, wat de keuze voor een partner 
weer sterk heeft beïnvloed. Zij koos juist daarom een man 
die zijn verantwoordelijkheden wel nam; zo sterk dat hij er 
zelf aan onderdoor ging. Collectief gezien zijn Bernhard en 
Claus op diep niveau met elkaar verbonden omdat zij elkaars 
polaire pool zijn. Bij onvoldoende ontwikkeld bewustzijn 
voor dit thema in de familiegeschiedenis bestaat er dan 
weer een grote kans dat zij in elkaars nabijheid weer zullen 
gaan reïncarneren. Zo ontstaat de moeilijke situatie dat 
persoonlijk en collectief onbewuste in elkaars velden gaan 
opereren, met alle psychische gevolgen van dien. In deel 3 
van deze serie ga ik dit nog verder uitwerken.
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Epiloog

Wanneer een bepaald georganiseerd systeem ophoudt 
te bestaan, zoals wanneer een atoom zich splitst, 

een sneeuwvlok smelt, een dier sterft, verdwijnt het 
organiserend veld ervan van die plaats. Maar in een ander 

opzicht verdwijnen de morfische velden niet: het zijn 
potentiële organiserende, beïnvloedende patronen en ze 
kunnen weer op andere tijden en plaatsen in stoffelijke 

vorm verschijnen, waar en wanneer de stoffelijke 
omstandigheden er geschikt voor zijn. Wanneer ze dat 

doen, bevatten ze in zich de herinnering aan hun vorige 
stoffelijke bestaansperioden. 

The Presence of the Past, blz. XVIII-XIX, Rupert Sheldrake301

In deel 1 van deze serie stond vooral de buitenplaneet Uranus 
centraal. Uranus is de planeet die in 1781 als eerste niet 
met het blote oog zichtbare (buiten)planeet werd ontdekt. 
Bij de ontdekking van deze planeet werd in de psyche van 
de mens de eerste aanzet gegeven om een ander bewustzijn 
te ontwikkelen. Een bewustzijn dat is gericht op het leren 
doorgronden van de eigen en collectief (gezamenlijke) 
onbewuste motieven. Oude verdrongen motieven uit het 
verleden kunnen storend werken op de omgeving. Door de 
fysieke ontdekking van Uranus kwam er in de psyche van de 
mens ruimte en inzicht in het leefmilieu om ons heen; zielen 
werden als het ware wakkerder en verbanden werden eerder 
gelegd. Er ontstaat op dat moment bewustzijn voor groepen 

301 Bron: http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1992/novdec1992/
sheldrake1.html.
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die zich al dan niet gehoord voelen door andere groepen, 
de geschiedenis van een groep gaat een belangrijker rol 
spelen. Het ingewikkelde is echter dat voor de collectieve 
geschiedenis je persoonlijk niemand verantwoordelijk kunt 
stellen, waardoor verandering op dit gebied moeizaam gaat.

Deel 2 van deze serie staat in het teken van de buitenplaneet 
Pluto. Pluto heeft het vermogen om te breken met oude 
ingesleten patronen die autonoom, op zichzelf staand, 
zijn geworden. Het bijzondere van Pluto is dat een oud 
niet-opgelost probleem in een variant (getransformeerd) 
wordt herhaald, zodat oude problematiek opnieuw kan 
worden verwerkt. Dit vraagt vooral om een objectieve 
kijk op de geschiedenis en oog voor de vervormingen die 
zijn opgetreden in de loop van de tijd. De geschiedenis is 
meestal vervuild geraakt waardoor op heel subtiele manier 
de waarheid wordt gemanipuleerd. Door de moed te hebben 
anders naar zaken uit het verleden te kijken en niet alles weg 
te zetten in ‘goed en kwaad’, kunnen we ons eigen leven 
lichter en dragelijker maken. 
Zoals ik in deel 1 het schilderij van Hendrick van Anthonissen 
Zeezicht op Scheveningen toonde waarin op de oorspronkelijke 
versie een grote walvis de blikrichting trekt, maar in de 
gerestaureerde versie wordt overgeschilderd omdat het 
beeld niet welgevallig is, zo kijken wij ook naar onze eigen 
geschiedenis. 
Onze samenleving van nu is sterk gericht op snelle oordelen. 
Zo is bijvoorbeeld in de algemene publieke opinie de 
Verenigde Staten goed en is Rusland slecht. We hebben over 
van alles een mening en oordeel en trekken snelle conclusies 
die we als waarheid in de wereld zetten. We vergeten vaak 
dat het maar één mening is, naast vele andere. Wanneer we 
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ons dit fenomeen bewust worden, ontstaat het probleem 
dat er onverschilligheid optreedt. Het gevoel van ‘het zal 
allemaal wel, het zal mijn tijd wel duren’. Dit maakt dat er 
geen open blik meer mogelijk is. Nu hoef je je niet overal 
verbonden mee te voelen, maar de opdracht aan de moderne 
mens is om de eigen geschiedenis die is vastgelegd in het 
persoonlijk en collectief onbewuste te leren doorgronden. 
In dit boek (deel 2) heb ik geprobeerd via de schets van de 
generaties de blikrichting wat te verleggen. Ik ben me bewust 
dat in mijn historische beschrijving hiaten zullen zitten, 
omdat ik geen historica ben. Al mijn kennis komt voort uit 
interesse en het lezen van verschillende visies op historische 
gebeurtenissen. De opzet van dit tweede deel is geweest om 
de lezer uit te nodigen in de toekomst anders te kijken naar 
het verleden dat heel vaak niet volledig bekend is, om van 
daaruit een verruimd bewustzijn te ontwikkelen. Ziekten 
zoals ADHD, ADD, autisme, PTSS, kanker en dementie 
zijn vaak ziekten die met de problematiek van persoonlijk 
en collectief onbewuste te maken hebben. Mijn hele betoog 
moet vooral hoopgevend zijn. Het hoeft namelijk allemaal 
geen noodlotsleer te zijn; nieuw bewustzijn doet wonderen!

In deel drie zal ik de werking van Neptunus op de huidige sa-
menleving toelichten. Liefdevol handelen, bedrog, geloofs-
fanatisme, dierenliefde en activisme, milieuproblematiek, 
de vluchtelingenproblematiek en onze afhankelijkheid van 
de farmaceutische industrie zullen belangrijke onderwerpen 
zijn, waarop het bewustzijn ook hier nieuw, ander licht kan 
laten schijnen. 
Neptunus is ook de planeet die archetypisch is verbonden met 
het christendom, een religie die zich nu ruim tweeduizend 
jaar prominent op de kaart heeft gezet en de kans krijgt zich 
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te bewijzen in haar archetypische voorbeeld: Christus in 
combinatie met het sterk in de openbaarheid treden van de 
islam. Dit is een belangrijk onderwerp in een tijd dat Europa 
wordt overspoeld door vluchtelingen, de boodschap lijkt nu 
actueler dan ooit. 
Aan het eind van deze serie hoop ik een overzicht te hebben 
gegeven hoe het nieuwe denken, willen en voelen uitgedrukt 
in de drie buitenplaneten een andere bewustere manier van 
leven aanreikt.

Waalre, 19 december 2016



342

Literatuuropgave

Andrej Amalrik, Raspoetin 
Karen Armstrong, In naam van God - religie en geweld
Vladimir Stanislav Belkovski, Vladimir - de waarheid over 

Poetin
Margriet Brandsma, Het mirakel Merkel 
Rutger Bregman, Met de kennis van toen
Rutger Bregman, Gratis geld voor iedereen
Rutger Bregman, De geschiedenis van de vooruitgang
Miranda Carter, De ondergang van het oude Europa
Thera Coppens, Sophie in Weimar - een prinses van Oranje in 

Weimar
Simon Dixon, Catharina de Grote
Trudy Dehue, Betere mensen - over gezondheid als keuze en 

koopwaar
Fjodor Dostojevski, Schuld en Boete
Maarten Doorman, Rousseau en ik
Wierd Duk, Poetin de straatvechter
Wierd Duk, Angela Merkel 
Orlando Figes, De Krimoorlog - de vernedering van Rusland
David Fromkin, De laatste zomer
Roelof van Gelder, Naar het aards paradijs - het rusteloze leven 

van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659-1729) 
Linda Goodman, Groot Astrologisch Handboek van de menselijke 

relaties
Masja Gessen, Poetin - de man zonder gezicht
Lambert J. Giebels, Greet Hofmansaffaire 
Johan Gottfried Herder, Journaal van mijn reis in het jaar 

1769
Peter d’Hamecourt, Vladimir Poetin - het koningsdrama



343

Dorien Hermans, Voor de troon wordt men niet ongestraft 
geboren

Han van der Horst, Nederland - de vaderlandse geschiedenis van 
de prehistorie tot nu

Han van der Horst, Het beste land van de wereld - waar komen 
onze normen en waarden vandaan?

Jeroen Koch, Koning Willem I 
J.G Kikkert, Koning Lodewijk Napoleon
Martin van de Kooy, Mark Rutte - alleen voor de politiek
Ben Knapen, De man en zijn staat - Johan van Oldenbarnevelt 

1547-1619
Jacob van Lennep en Geert Mak, Lopen met Van Lennep - de 

zomer van 1823: dagboek van zijn voetreis door Nederland
Eric Ligtblau, Nazi’s in Amerika
Dik van der Meulen, Koning Willem III
Dik van der Meulen, Multatuli
John Stuart Mill, Het onsterfelijkheidscomité
Robert Moszkowicz, De straatvechter
Gert Oostindië, De parels en de kroon
Anna Politkovskaja, Russisch dagboek
Ton Jansen, De Balkan is geen oorlog waard
Edward Radzinsky, Raspoetin - de bezeten monnik
Edward Radzinsky, De laatste tsaar 
Edward Radzinsky, Alexander II
Edward Radzinsky, Stalin
John C.G. Röhl, Keizer Wilhelm II - een biografie
Maarten van Rossem, Drie oorlogen
Robert Sasse, Biografie kompakt – Francois Hollande
Carl van Schaik, Het oerboek de bijbel
Paul Scheffer, De vrijheid van de grens
Laura Starink, De grote broer
Eric Scherder, Laat je hersens niet zitten



344

Rudolf Steiner, De werking van het karma
Rudolf Steiner, Karmabanden
Vergilius, De zwerftocht van Aeneas
Frank Vermeulen, Wir schaffen das! 
Theo van der Vliet, Oedipus
Rein de Vries, Revolutie door schuld
Frans de Waal, Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren 

zijn?
Jolande Withuis, Juliana’s vergeten oorlog
Jolande Withuis, Erkenning - van oorlogstrauma naar 

klaagcultuur
Jeroen van Zanten, Koning Willem II 



345

Register 

Het collectief geheugen – deel 2

A
Aboutaleb, Ahmed 207
Academy of Sciences of 

Abkhazia 106
Adams, John 56
Aesopos 201
Agnes van Hessen 

(hertogin) 194
Agt, Dries van 111
Ahmed III (sultan) 257
AIVD 313
AKP 290
Albert Heijn (keten) 88
Albert van Monaco (prins) 

275
Aleksej I (tsarevitsj) 237-

238
Aleksej II (tsarevitsj) 270, 

283-284, 301, 304, 310
Alexander, Eben 323
Alexander I (tsaar) 74, 222, 

233-234, 237-245, 247
Alexander II (tsaar) 76, 83, 

213, 237-238
Alexander III (tsaar) 214, 

237, 269
Alexis (tsarina) 101

Alice (prinses) 268
Alix/Alexandra (tsarina) 

88-89, 268-272, 274-
277, 281, 287, 301-305, 
311

Al Qaida 151
Alternative für Deutschland 

(AfD) 279
Amalia (prinses) 234
Amalrik, Andrej 101-102
AMC 318
Amortisatie Syndicaat 69-70
Amsberg, Claus von 122, 

214-215, 337
Andriessen, Hans 94, 287, 

289, 299
Anna O. 84
Anna Paulowna (koningin) 

74, 76, 218, 223, 233, 
236

Anna van Hannover 52, 173
Anna van Saksen 190, 193-

198, 213, 224, 325
Anthonissen, Hendrick van 

339
Anti-Revolutionaire Partij 

(ARP) 124



346

API-instituut 285, 324, 336
Assagioli 324
Aydogan, Özer 291

B
Balkenende, Jan Peter 14, 

111, 155-156
Baruter, Bahadir 291
Basedow, Johann Bernhard 47
Bataclan 13
Baur, Ferdinand Christian 

269
Beatrix (prinses/koningin) 

115, 122, 186, 214-216, 
233, 336

Beauharnais, Hortense de 
60, 176

Beauharnais, Josephine de 
60, 176

Belkovski, Stanislav 273-
276

Berchtold, Leopold 97
Bernhard (prins) 113-114, 

153, 310, 313, 336-337
Bezemer, J.W. 41
Bigelow, Poultney 289
Binfield, Kevin 65
Blair, Tony 251
Blavatsky, Helena 104
Bode, Johann 33
Böhermann, Jan 292
Bolderkar, De 133-134

Bonaparte, Lodewijk 
Napoleon (zie Lodewijk 
Napoleon)

Bonaparte, Napoleon (zie 
Napoleon) 

Borodin, Dmitri 219
Borst, Els 145-147
Bos, Lex 161
Bos, Tobias 105
Bourbon-Parma, Carel 

Hugo de 122, 313
Bourbon-Parma, Xavier I 

de 122
Bouwman, Mies 123
Brandès, Joseph 243-245
Brandsma, Margriet 277, 

279, 281
Bregman, Rutger 27, 65, 

161, 210, 309
Breuer, Josef 84
Brown, Dan 49
Brüll, Dieter 161
Brunswijk-Wolfenböttel, 

Lodewijk Ernst van 52, 
173, 229

Bulger, James 140-141
Bülow, Bernhard von 286
Buma, Sybrand 222
Burgerlijke Armbesturen 80
Bush, George 110, 136
Busken Huet, Conrad 269
Byron, Lord 65



347

C
Carrère, Emmanuel 151
Carter, Miranda 286, 290
Catharina I (tsarina) 276
Catharina II de Grote 

(tsarina) 40, 43, 76, 213, 
237-238, 260, 266-267, 
277-281

Charcot, Jean-Martin 84
Charlie Hebdo 13
Charlotte (prinses) 223, 

226, 228
Chaulet, Hector 240
Chlysten 103
Christelijk-Historische Unie 

(CHU) 124
Christen-Democratisch 

Appèl (CDA) 124
Christus, Jezus 31, 34, 103, 

145, 183-184, 341
Claus (prins) 122, 214-215, 

337
Clinton, Bill 110, 252
Clinton, Hillary 110
COC 219
Collegium Philosophicum 

70-71
Communistische Partij 

Nederland (CPN) 139
Confucius 126
Constant Rebecque, Victor 

de 228

Constantijn (prins) 234
Coppens, Thera 223, 236
Corstjens, Bram 275
Cort van de Linde, Pieter 

308
Critchley, Simon 181

D
Damrosch, Leo 45
Dawkins, Richard 28, 110-

111
Darwin, Charles 77, 79, 

104-105
Dekabristen 242
Deking Dura, Adriaan 161
Dekker, Eduard Douwes 

(zie Multatuli)
Dennett, Daniel 110-111
Descartes, René 43
Diderot, Dénis 43
Dis, Adriaan van 322
Dixon, Simon 43, 260
Dony, J.D.D. 240
Doorman, Maarten 48
Dostojewski, Fyodor 143
Drees, Willem 310
Dröge, Philip 246
Duk, Wierd 265, 273, 281
Dutchbat 138, 249, 252

E
Eco, Umberto 49



348

Eduard VII (koning) 287
Elisabeth (tsarina) 260
Elisabeth II (koningin) 165
Emma van Waldeck-

Pyrmont (regentes) 85
Erasmus, Desiderius 191
Erdogan, Recep Tayyip 285, 

290-293, 297-301, 303
Europese Economische 

Gemeenschap (EEG) 117-
118, 187

Europese Unie (EU) 117, 
152, 187-188, 289, 293-
295, 297, 301, 306, 309

Everett, Hugh 19
Exercitiegenootschap de 

Vrijheid (Dordrecht) 205

F
Fagel, Raymond 192
Fasseur, Cees 336
Ferdinand IV van Napels 

(koning) 63
Feyerabend, Paul 20
Figes, Orlando 235
Filips II (koning) 71, 190-

193, 196
Filips Willem van Nassau 

190-192
Filoppov 274
Flamsteed, John 32

Flowerpower(beweging) 
115-116, 127-130

Fontaine, Jean de la 201
Fortuyn, Pim 54, 149-151, 

312
Foudraine, Jan 129-130
Franco 122
Franklin, Benjamin 56
Frans Ferdinand (prins) 96-

97, 101
Frans Jozef (keizer) 96
Frederik, Jesse 309
Frederik V (Denemarken) 

53
Frederik de Grote (Pruisen) 

53
Frederik Willem II 

(Pruisen) 229
Friedrich Wilhelm III 242, 

286-287
Freud, Sigmund 84-85
Friso (prins) 214, 234
Fröbel, Friedrich 47
Fromkin, David 97, 182, 

250
Fulton, Robert 243

G
Gallas, R.K. 46
Gates (generaal) 56
Gebroken geweer, Het 327
George III, koning 33



349

Gerards, Balthasar 193
Gershom, rabbijn 280
Geurink, Hajo 145
Ghandi, Mahatma 128
Giesen, Peter 283
Goethe, Johann Wolfgang 

von 42-43, 163
Goethe Instituut 224
Goltz, Julie von 198
Gontsjarov, Ivan 79
Goodman, Linda 55
Gorbatsjov, Michail 136, 

262
Gore, Al 24, 110
Graaf, Volkert van de 312
Granvelle, Antoine Perrenot 

de 190-191
Gray, John 104
GroenLinks 138-139, 222
Groot, Boudewijn de 127
Grudzinska, Johanna 233
Gruyter, De 15
Gülen, Fethullah 292-293, 

297-298, 301
Gustaaf Wasa (koning) 194

H
Haasse, Hella 236
Hall, Asaph 82
Hamecourt, Peter d’ 276, 

309
Hardt 238, 242

Harten, Dirk van 227
Havel, Václav 138
Hegel, Georg Wilhelm 

Friedrich 269
Heijn, Albert 88
Heijn, Jan 88
Heineken 133
Hendrik (prins) 218
Herder, Johann Gottfried 

von 163
Hermans, Dorien 123, 174, 

336
Hermine von Schönaich-

Carolath (prinses) 289
Herschel, William 33
Hertmans, Stefan 26, 322
Hitchens, Christopher 111
Hitler, Adolf 92-93, 104, 

112, 164-166, 183, 289
Hobbes, Thomas 112, 300
Hoekstra, Rein Jan 146
Hofmann, Maria Dorothea 

214
Hofmans, Greet 310-312
Hogendorp, Carolina van 

204
Hogendorp, Dirk van 68, 

204
Hogendorp, Gijsbert Karel 

van 57, 177, 197, 204-
205, 208, 210, 246



350

Hogendorp, Willem van 
204

Hollande, François 283-
284, 301, 304, 306

Hoogers, J. 326
Horst, Han van der 52, 124, 

173, 189
Hötzendorf, Franz Conrad 

von 97
Huber, Bruno 285, 324
Huber, Louise 285, 324

I
Institut füer 

Oesterreichische 
Geheimrats-forschung 
241

Inter Mediate 251
Irene (prinses) 122, 214, 

312
IS (Islamitische Staat) 11, 

31, 60, 112, 143, 154, 
232, 251, 263, 283, 296-
297

Ismaël 144
Israël, Jonathan 192
Ivan IV de Verschrikkelijke 

(tsaar) 41, 237
Ivan Ivanovitsj 237
Ivanov, Ilja 105

J
Jacob (gouverneur) 238, 

243
Jager, Kleis 284
Jansen, Marc 41
Jansen, Ton 312
Jefferson, Thomas 56-57
Joustra, Tjibbe 221
Juliana (koningin) 123, 153, 

169, 185-186, 310, 335-
336

K
Kabinet 70, 141, 186, 200
Kabinet der Koningin 313
Kamer (Eerste of Tweede) 

70, 246
Karel de Grote 186-187
Karel V (keizer) 190
Karel XII (Zweden) 212
Katholieke Volkspartij 

(KVP) 124
Kelder, Jort 113-114, 228
Kikkert, J.G. 176, 195-196
Klaproth 240
Klaver, Jesse 222
Klerk, Frederik Willem de 

140
Kloos, Willem 108-109
Knapen, Ben 196
Koch, Jeroen 70, 198, 214
Kohl, Helmut 278



351

Kok, Wim 217-218, 225
König, Karl 288
Koninklijk Huis 313
Kooij, Marijn van der 227
Krishnamurti 104
Krobatin, Alexander von 97
Krüdener, Juliana 241
Kuszczynka, Móritz 238, 

246
Kuhn, Thomas 20

L
Laden, Osama bin 151
Lakatos, Imre 20
Lange van Wijngaarden, 

Cornelis Joan de 229
Lasaulx 238, 245-246
Leger des Heils 88
Lehman Brothers 37
Lemonnier, Pierre 32
Lenin, Vladimir 79, 82, 

106, 215, 261, 276
Lennep, Jacob van 67-68
Levasseur, Thérèse 46
Lewis, Jim 285
Liberale Unie 86-87
Lichtblau, Eric 211
Limburg Stirum, Leopold 

van 243-246
Litvinenko, Aleksandr 44, 

261
Lodewijk XVI (koning) 178

Lodewijk Filips (koning) 
178

Lodewijk Napoleon 
(koning) 40, 55, 59-60, 
64, 175-176, 197, 219

Lommel, Pim van 323
Lopoechina, Eudoxia 213
Louise Maria van Baden 

(tsarina) 242
Loyola, Ignatius van 70
Lubbers, Ruud 111, 141
Ludd, Ned 65
Luddieten 65-66
Luddisme 65
Luyendijk, Joris 156
Lynden, Constantia van 53

M
Mak, Geert 67
Malet, Lady 236
Mandela, Nelson 116-119, 

139-141
Mann, A.T. 26, 183-184, 

285
Margaretha van Parma 190
Margarita (prinses) 312-313
Margriet (prinses) 123
Maria (Heilige Maagd) 81
Marie Antoinette (koningin) 

178
Marijke (prinses) 310
Marx, Karl 78-79, 82



352

Maurits van Oranje (prins) 
192-196, 202-204, 312

Maurits van Saksen (hertog/
keurvorst) 190, 193-194

Máxima (prinses) 154, 215-
217

Mayer, Johann M.D. 242, 
244

Medvedev, Michaël 272
Meer, C. van der 148
Meerkerk, Edwin van 57, 

204, 209
Mees, Rudolf 161
Meeter, Eilert 223
Mencius 126
Mengele, Josef 105
Mensjikov (prins) 213
Merkel, Angela 277-285, 

297-298, 301, 304-305, 
312

Metternich, Klemens von 
178, 241-242

Meulen, Dik van der 86, 235
Mevis, Paul 94
Michalkov, Nikita 80
Miescher, Johann Friedrich 

26
Mochel, Henk 148
Mons, Anna 213
Mosselman, François 

Dominique 240
Moszkowicz, Max sr. 319

Moszkowicz, Robert 320
Mull, G.J. ter 164, 249
Mull, Wilma ter 261, 282
Multatuli 176-177, 206
Mustafa III (sultan) 199, 255, 

257, 260, 265-268, 305
Myers, Steven Lee 305

N
Napoleon (keizer) 40, 55, 

58-60, 63-64, 175-176, 
179, 204, 208, 222, 243

Napoleon III (keizer) 76, 176
Nasionale Party 118
Nationale Vergadering 

(Frankrijk) 178
Natuurmonumenten 21
NAVO 96, 262-263
Nederlandsche 

Handelsmaatschappij 
(NHM) 68-69

Nemtsov, Boris 261
Nicolaas I (tsaar) 74, 223, 

233-237, 242, 245
Nicolaas II (tsaar) 88, 101, 

231, 237, 268-271, 276-
277, 279-282, 285, 301, 
303-305, 312

Nolte, Ernst 289, 300
Nuijten, Michèle 230



353

O
Obama, Barack 110, 285, 

298
Oldenbarnevelt, Johan van 

54, 195-196, 202-204, 312
Oltmans, Willem 215
Orde van Illuminati 48-49, 

296
Orde van Perfectiblists 48
Osipasjvili, Georgi 273
Oultremont de Wégimont, 

Henriëtte d’ 72, 198, 214
Oxfam Novib 10

P
Pacifistisch Socialistische 

Partij (PSP) 139
Pasteur, Louis 82
Patriotten 39, 43, 51-54, 66, 

161, 173-175, 205-206, 
228-230

Paul I (tsaar) 74, 237-238
Pegida 279
Pestalozzi, Johann Heinrich 

47
Peter I de Grote (tsaar) 212-

213, 215, 217, 233, 237, 
276

Peter III (tsaar) 40, 43, 238, 
260-261

Pfeiffer, Kurt 186
Philippa, M. 115

Piketty, Thomas 10
Pius VI (paus) 62
Pius VII (paus) 63
Pley, Herman 57
Poel, Fons de 253
Poetin, Vladimir 77, 86, 111, 

199, 216, 219, 228, 235, 
251, 263-266, 268, 272-
277, 280-285, 297, 301-
305, 309

Poetina-Sjkrebneva, 
Loedwina 276

Poetina, Vera 265, 273
Politbureau 139
Politieke Partij Radicalen 

(PPR) 139
Politkovskaja, Anna 44, 261
Popper, Karl 20
Potjomkin, graaf 267
Powell, Jonathan 251
Presley, Elvis 115
Princip, Gabriël 95-96, 288
Prins Bernhard Cultuurfonds 

219
Prinsgezinden/Orangisten 

175, 206, 229, 246
Privalov, Platon 273

R
Radzinsky, Edward 76, 80, 

93, 106, 183, 213, 269, 
272, 274



354

Rammelman Elsevier, J. 
244

Rappaport, Helen 89, 231
Raspoetin 89-90, 101-103, 

270, 272, 274, 280, 310-
312

Reenen, Gerlach Cornelis 
Joannes van 80

Remarque, Erich Maria 182
Renckens, Cees 110
René van Chalon 191
Reybrouck, David van 246
Röhl, John C.G. 286, 289
Romanov, (prins) Alexander 

233
Romanov, (prins) 

Constantijn 233, 242
Rossem, Maarten van 136
Rousseau, Jean-Jacques 40, 

42-43, 45-50, 52-53, 130, 
169

Roy van Zuydewijn, Edwin 
de 312-314

Rubens, Jan 193
Rutte, Mark 58, 76-77, 115, 

220-222, 225-230, 306-
309

S
Safcier, Cem 292
Samen op weg-kerk 145
Sanger, Frederick 26

Santen, Jeroen van 70
Satudarah 121
Sauer, Joachim 278
Sazonov, Sergej 101
Schiaparelli 82
Schippers, Edith 311
Schleiermacher, Friedrich 

269
Scholl, Sophie 16
Schreuder, Arjen 249
Sheldrake, Rupert 18-20, 

315, 338
Sinninghe Damsté, Willem 

94
SIRE 133
Sirtema van Grovestins, 

Douwe 52
Soekarno 120
Sophie van Oranje-Nassau 

236
Sophie von Sachsen-Weimar 

224
Sophie von Württemberg 

218, 236
Soubirous, Bernadette 81
Stalin, Jozef 80, 92, 105-

106, 112, 164, 166, 183, 
250, 261-262, 273, 280, 
282

Starink, Laura 184, 267
Starkman 273



355

Staten-Generaal 56, 192, 
202, 246

Stein, Karl Freiherr vom 
239-240, 244

Steiner, Rudolf 17, 104, 
112, 268, 300, 303

Stolberg, Juliana van 190
Strauss, David Friedrich 269
Strauss Kahn, Dominique 

110
Studiecentrum Eerste 

Wereldoorlog SSEW 298
Swaab, Dick 323

T
Tabakov, Oleg 80
Taleb, Nassem Nicholas 210
Thompson, E.P. 65
Thompson, Robert 141
Thorbecke, Johan Rudolph 

86, 244
Timmermans, Frans 231, 

306-307
Todtleben, graaf Von 239-

245
Tombaugh, Clyde 167
Trimbos, Cees 129
Triodos Bank 161
Tromp, Nico 148
Trotsky, Lev 106
Truman, Harry S. 135

Tweede Vaticaans Concilie 
184

U
U., Bart van 146-147
UNSGAB 214
UWV 158
Uyl, Joop den 111

V
Veenendaal, Harry 113-114
Venables, Jon 141
Vereniging tegen de 

Kwakzalverij 82, 110
Vermeulen, Frank 279
Verschaffel, Ton 238
Verwoerd, Hendrik 118-119
Victoria (koningin) 268-

269, 275, 286-287
Victoria Adelheid (prinses) 

286-287
Videla, Jorge 216-217
Vloten, Johannes van 269
VN-veiligheidsraad 137
VN-tribunaal 220
VOC(-mentaliteit) 14, 155, 

197
Vollenhoven, Pieter van 123
Voltaire, François-Marie 42-

43, 46, 49-50, 52, 260
Vries, Rein de 48



356

VVAA 162
Vyroebov, Anja 274

W
Waal, Frans de 21
Wales, prinses Caroline 

Mathilde van 53
Wallace, Alfred Russel 77, 79
Warren, madame de 45-46
War Resisters’ International 

327
Watts, Elise 134
Weishaupt, Adam 48
Weisse Rose, Die 16-17
Wester, Frits 314
Westerling, Raymond 114
WHO 334
Wiegel, Hans 111
Wilders, Geert 151, 180
Wilhelm II (keizer) 94, 181, 

286-291, 298-301, 303
Wilhelmina van Pruisen I 

(prinses) 53, 205, 229-230
Wilhelmina van Pruisen II 

(prinses) 72, 198, 214
Wilhelmina (koningin) 85, 

179, 218, 289
Willem de Rijke 190
Willem van Oranje 54-55, 

57, 175, 189-195, 197-
198, 205, 213, 224, 233, 
325

Willem I/Willem Frederik 
(koning/prins) 64, 68-72, 
177, 197-198, 200-202, 
208, 210, 214, 222, 226

Willem II (koning) 72, 74-
75, 178-179, 218, 220-
224, 226-230, 233-234, 
236, 244-245, 308

Willem III (koning) 75-76, 
85-86, 179, 181, 218, 
234-236

Willem IV (stadhouder) 52
Willem V (stadhouder) 39, 

43, 51-53, 55-56, 64, 74, 
173-175, 177, 179, 197, 
205-206, 208, 229, 313

Willem Alexander (prins/
koning) 154, 213-217, 234

Wilson, Woodrow 95
Witt, Johan de 54
Witte, Sergej 102
Wladimiroff, Mischa 220

Z
Zalm, Gerrit 59
Zankel, Sönke 16
Zanten, Jeroen van 222-223
Zawahiri, Ayman al- 151
Zedong, Mao 112
Zwarte Hand, de 97
Zwier van Haren, Onno 204


	Inleiding
	De generaties
	Democratie
	Het collectief geheugen en zijn geschiedenis met 
zijn vervormingen

	De collectieve verbinding tussen Nederland en Rusland
	Getransformeerde conflicten en karma
	Dementie, de onderbelichte kant van de zorg

	Epiloog
	Literatuuropgave
	Register 

