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Astrologie bestudeert in de eerste plaats een vorm van tijd die we 

kairos noemen. Kairos betekent letterlijk zoiets als de optelsom 

van ‘op het juiste tijdstip’ en ‘op de juiste plek’ en slaat feitelijk op het 

gebruik van de natuurlijke tijd, ten opzichte van de lineaire tijd, 

kronos – waarvan ons begrip chronologie afkomstig is. 

Amor-asteroïde Eros
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Alle priesters in de Oudheid, niet alleen in 
het Midden Oosten, India en Midden en 
Zuid Amerika, maar ook bij bijvoorbeeld de 
Germanen en Kelten werkten met astrologi-

sche systemen. Tijdens een bezoek aan de boekhandels 
in Glastonbury vorig jaar, was ik daarom verbijsterd 
hoe weinig belangstelling er momenteel in de “spirituele 
wereld” en de pagan-scene bestaat voor astrologie. De 
kennis van de natuurlijke tijd is nota bene in essentie niets 
anders dan een cognitivering en daarmee een commu-
niceerbaar maken van intuïtief en gevoelsmatig contact 
met de psychosferen en energieën van zowel de zichtbare 
als onzichtbare natuur en onze ziel, met als uitkomst een 
verdieping van dat contact. Astrologie herbergt de ongecen-
sureerde rauwe oertaal van de kosmos, waarbij de elemen-
ten en krachten waaruit onze werkelijkheid is opgebouwd 
zijn gedefinieerd in een stelsel van psychosferen, net zoals 
het periodiek systeem dat doet voor chemische elemen-
ten. De kennis van de astrologie – in feite een opgevoerde 
kennis van de elementen Vuur, Water, Lucht en Aarde 
– maakt het mogelijk om ten allen tijde het echte waar te 
nemen, dwars door de afstompende ruis van een politiek, 
religieus, economisch, mediacratisch of technocratisch 
gesimuleerde werkelijkheid heen. 

De interface tussen metafysisch en concreet
In Babylonië bestond tussen 4000 en 600 v.Chr. een 
hybride van astrologie en religie (astrolatrie), waarbij de 
goden identiek waren aan de planeetkrachten. Astrologie 
werd echter ook voor prognoses gebruikt, aanvankelijk 
in machtspolitieke context, waarbij vooral de Jupiter en 
Saturnus-aspecten erg belangrijk waren. 

De Babyloniër Berossus (Bêl-re’ušunu) bracht rond 300 v.
Chr. de astrologie naar het Griekse eiland Kos, waar deze 
zich tot medische astrologie ontwikkelde. Daar werd eerst 
nog een zodiak van zichtbare sterrenbeelden gebruikt. Via 
de geniale wiskundige Hipparchos (190-120 v.Chr.) werd 
de navelstreng met deze siderische zodiak doorgeknipt en 
hieruit ontstond later de tropische zodiak (van het Griekse 
tropein: wenden of keren). Deze bestaat uit twaalf zodiak-
tekens van 30 graden elk, waarbij 0 graden Ram ieder jaar 
wordt geijkt op het lentepunt (de kruising van de ecliptica 
met de hemelequator tijdens de lente-equinox). Deze 
zodiak, bestaande uit tekens in plaats van sterrenbeelden, is 
nu al zo’n 1700 jaar in gebruik in het westen. En hiermee 
ontplooide de westerse astrologie zich tot een zuiver brug-
systeem tussen de metafysische wereld (macrokosmos) en 
de concrete werkelijkheid (microkosmos). Sindsdien is de 
astrologie het enige systeem dat de aarding van de “totale” 
macrokosmos in de microkosmos bestudeert. En ook is 
zij het enige systeem dat, in een paradox, de metafysica 
pragmatisch kan benaderen via de anekdotische empirie. 

De astrologie ging eind 20ste eeuw een zeer geslaagde fusie 
aan met de informatica. Hierdoor kunnen wij nu letterlijk 
een paar miljoen keer sneller berekeningen uitvoeren dan 
enkele decennia geleden. Ook kunnen we hierdoor zeer 
veel sneller onderzoek doen naar zaken die de astrolo-
gie verrijken en verscherpen en zo meer mogelijkheden 
geven. Iets dat mij in deze strekking al langer fascineert en 
waarbij computers onmisbaar bleken, is de astrologische 
betekenis van asteroïden. Ik koester deze interesse sinds 
2003 en na 15 jaar resulteerde dit uiteindelijk, in nauwe 
samenwerking met mijn vrouw, in een rijk geïllustreerde 
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verbindingslijn, een beetje zoals de quantum entanglement 
in de fysica. Asteroïden of andere objecten die pas in de 
laat 20ste of vroeg 21ste eeuw ontdekt zijn, hebben een zeer 
significante en cruciale betekenis in de horoscopen van 
mensen die toen al geboren waren, of zelfs mensen of 
gebeurtenissen van ver voor die tijd. 
Om wat voorbeelden te geven ter illustratie: de erotische 
poppenfetisj van surrealist Hans Belmer (1902-1975) is 
niet horoscopisch te bevatten zonder de Amor-asteroïde 
Pygmalion (ontdekt in 1991). Het hippie-tijdperk viel exact 
samen met een langlopende conjunctie tussen de Centaurs 
Orius en 2003 CO1 (ontdekt in resp. 2009 en 2003) en be-
leefde haar hoogtepunt toen de twee minuutexact conjunct 
stonden. Van de expressionisten Herman Brood en Jean 
Michel Basquiat, is het huwelijk dat zij onderhielden tussen 
drugsgebruik en geniale artisticiteit, niet te verklaren zon-
der de Plutino 2002 VE95 (ontdekt in 2002). Het is volgens 
de klassieke astrologie niet te verklaren waarom er legio 
zeer populaire mensen rondlopen, waarvan niemand ei-
genlijk snapt waarom zij zo immens populair zijn, en waar-
bij geen Maan/Venus of Zon/Venus conjunctie op de mid-
hemel staat of een significant Venus-aspect zelfs helemaal 
ontbreekt. Dat wordt wel een heel simpel verhaal, als we de 
Centaur Hylonome (ontdekt 1995) erbij pakken. Paris Hil-
ton, wiens grootste wapenfeit bestaat uit het lachen in de 
camera met een chihuahua onder de arm, heeft Hylonome 
o.a. conjunct Vertex (lot waar niet aan te ontsnappen is). 
Mark Rutte heeft Hylonome minuutexact conjunct de – in 
december 1999 ontdekte – hoofdgordel-asteroïde Machia-
velli (politieke macht) en komt tijdens de laatste verkiezin-
gen moeiteloos weg met jaren van catastrofaal wanbeleid, 
het voorliegen van het parlement inzake de Teeven-deal, 
het verraden van alle nabestaanden van de MH17-ramp, 
de Demmink-doofpotterij, het verraden van de democratie 
n.a.v. het Oekraïne-referendum, de duizend beloofde euro’s 
die niemand van ons heeft ontvangen en vul de lijst maar 
aan. Dat hij Nederland “gaaf ” vindt, is voor veel stemmers 
genoeg om hem opnieuw zijn sloopwerk van de bescha-
ving en economie te laten voortzetten. 

astrologische asteroïden-gids van 672 pagina’s dik en 
anderhalve kilo zwaar, met daarin de betekenissen van 
950 asteroïden, verdeeld in 15 astronomische classifica-
ties. De Asteroïden-Gids is evenzeer uit frustratie als uit 
fascinatie ontstaan. Het boek is de output van ongeveer 
755.000 pagina’s aan research data, waarvan 37.500.000 
regels aspect-informatie. Hoewel steeds meer astrologen 
wereldwijd geïnteresseerd raken in dit onderwerp, ligt 
de informatie over het horoscopisch gebruik van aste-
roïden namelijk onwerkbaar versplinterd over het hele 
World Wide Web verspreid – geflankeerd door een enkel 
tijdschriftartikel of een erg incompleet of verouderd 
boekwerkje. Ik stelde dit werk samen conform mijn eigen 
professionele eisen. 

De mesokosmos
De klassieke astrologie is een oude hermetische kunst, 
die de invloed van de macrokosmos op de microkosmos 
bestudeert. De spelers in de oude astrologische systemen 
(de oude planeten, vaste sterren en Maansknopen) lijken 
intrinsieke oerkrachten te zijn, die zich intuïtief bij de 
mens hebben aangediend. Net zo lang en frequent tot 
de behoefte zich aandiende om voor dit “porren” van de 
menselijke intuïtie, een gesystematiseerde perceptieme-
thodiek te ontwikkelen; de astrologie, zich uitdrukkend in 
psychosferische kalendersystemen, die bestuderen welke 
archetypische kosmische krachten ons hier op Aarde 
gunstig of ongunstig gezind zijn, wanneer, en van hoelang 
tot hoelang. 

Met de ontdekking van asteroïden – en integratie in de 
klassieke astrologie – lijkt het of macro- en microkosmos 
een kind hebben gekregen: de mesokosmos. De meso-
kosmos is ontstaan vanaf het moment dat deze nieuw 
ontdekte hemellichamen een ontdekkingshoroscoop had-
den en veel ervan benamingen kregen met een significant 
meme-effect. De mesokosmos is een wonderlijke ruimte. 
In de mesokosmos is tijd niet meer iets lineairs van ver-
leden naar toekomst, maar een richting- en afstandvrije 

 IN DE MESOKOSMOS LIJKT DE GRENS 
 TUSSEN MATERIE EN GEEST INEENS 

 VEEL MEER MAGISCH EN VLOEIBAAR 
 TE WORDEN DAN WE GEWEND WAREN. 
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We kunnen veel verder terug in de tijd. Nemen we de 
horoscoop van Marquis De Sade (geb. 2 juni 1740), dan 
is het beeld van deze zeer excentrieke – en even schreeu-
werige als baanbrekende erotomaan – perfect te verklaren 
aan de hand van Menelaus (seks xxl), Kythera (seks xxl), 
Mercurius (communicatie, schrijven) conjunct Chriso-
dom (anale seks), Venus (liefde, verbintenissen) /Asbolus 
(horror), een Cacus-Augias-vierkant (overal stront), de 
driehoek Zon/2003 WL7 (heftige ordeverstoring) - Randi/
Icarus (geilheid als onafgebroken inspiratiestroom), de 
driehoek 2005 PQ21 (pornografie) – Toro (brute kracht, 
geweld), de prominente 2001 KF77 (schreeuwen, klok-
kenluiden) vierkant Randi/Icarus en inconjunct Zon. En 
dan is er 1988 XB (seks xxl) oppositie Tantalus (kwelling) 
en Damocles (openbreken gesloten systeem) sextiel Eros 
(passie) en vierkant Messalina (seksueel onverzadigbaar, 
gangbangs). Met een klassieke horoscoop is het onmoge-
lijk De Sade horoscopisch tot zijn recht te laten komen 
zonder geforceerd wrikwerk. 

In de mesokosmos bepaalt het verleden niet meer exclu-
sief de toekomst, maar bepaalt de toekomst evenzeer het 
verleden. Dit dwingt ons tot een totaal andere perceptie 
van de realiteit. Dan zal elke astroloog, die langere tijd 
met asteroïden en andere nieuwkomers werkt, eerst het 
fnuikende gekriebel en vervolgens de staat van erkenning 
doorlopen dat woorden (doelend op de namen die aste-
roïden kregen) in de mesokosmos niet zomaar woorden 
zijn, maar morfogenetische entiteiten, memen. De lading, 
die door de naam van een asteroïde of andersoortig nieuw 
object wordt gedragen, evolueert in de mesokosmos van 
een omschrijving tot een kracht. De astrologische beteke-
nis c.q. werking van een nieuw ontdekt hemellichaam, 
blijkt (wanneer er een concrete naam aan wordt gegeven) 
steeds een hybrideproduct te zijn van de ontdekkingsho-
roscoop x deze benaming. Het meest verbluffend bij dit 
alles is vervolgens dat vrijwel alle ontdekkingshoroscopen, 
die gebruikt zijn voor het duiden van de asteroïden in de 
Asteroïden-Gids, naadloos of zelfs absurd naadloos aan-
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sloten bij de betekenis van de naam die aan de asteroïde 
was toegekend. Het is alsof je bij deze materie in een col-
lectief onbewust instinct duikt dat weet wat juist is, maar 
niet waarom. Waarom krijgt die amorfe klomp steen in de 
ruimte de naam Eros, en noemt iemand die andere amorfe 
klomp Toro? En waarom blijkt dan empirisch anekdotisch 
telkens weer, dat Eros over passie en seks gaat en Toro 
over uit de baan vliegende brute kracht met de neiging 
brokken te maken of ongelukken te veroorzaken? 
In ieder geval zitten we met elkaar – meer dan gezond 
is – vastgeroest in een veel te radicale scheiding tussen 
materie en geest. Als we bedenken dat, zelfs door de meest 
conservatieve fysici, erkend wordt dat de atomen waaruit 
de materie is opgebouwd, voor minimaal 99,99% uit lege 
ruimte bestaan dan moeten het, logisch beschouwd, de 
niet natuurkundig meetbare memen of gedachte-vormen 
zijn die alles vormen, kwalificeren en onderscheiden. In 
de mesokosmos lijkt de grens tussen materie en geest 
ineens veel meer magisch en vloeibaar te worden dan we 
gewend waren.

Forensische astrologie in het hoogste octaaf
In het verlengde van het bovenstaande schemert al door 
dat asteroïden de forensische astrologie – waartoe ook 
jaarprognoses behoren – ongekend kunnen aanscherpen 
of zelfs geheel bepalen. Het gaat hierbij niet alleen om de 
hoofdgordel-asteroïden (tussen Mars en Jupiter in) maar 
ook om de Aten-, Apollo-, Amor-, Cybele- en Hilda/Schu-
bart-asteroïden, om Centauren (als Chiron, Nessus, Pho-
lus e.v.a.), Damocleïden, Trojanen, Cubewano’s (klassieke 
Kuiper-belt objecten als Praamzius, Makemake, Varuna, 
Chaos, Logos, e.d.), Plutino’s (Orcus, Ixion, Mors-Somnus 
e.v.a.), Haumeïden, Scattered Disc Objects (als Eris, Snow 
White e.d.), Sednoïden (Sedna) etc.. 

De 2017 jaarprognose, die ik voor Frontier Magazine in 
december 2016 aanleverde, publiceerde ik onder de kop 
“De Koude Informatieoorlog wordt gloeiend heet en zeer 
onvoorspelbaar, maar toch gloort er eindelijk hoop!” Deze 
prognose was allereerst gebaseerd op Zon/2001 KF77 
(schreeuwen, luid aankaarten, klokkenluiden) oppositie 
1998 VG44 (staats-desinformatie) /1999 TD10 (invasie). 
We zien hier de Zon gecombineerd met een Centaur 
(2001 KF77) tegenover Plutino (1998 VG44) en een Scat-
tered Disc Object (of SDO) (1999 TD10). Zon/2001 KF77 
stond in Steenbok (overheid) en 1998 VG44/1999 TD10 
in Kreeft (gewone volk). Hieruit was voor mij al met 99% 
zekerheid te concluderen, dat de al zo’n 20 jaar durende 
“Koude Informatieoorlog” tussen mainstream-media/
overheid en onafhankelijk nieuws/vrije meningsuiting, 
in 2017 in ieder geval een “Hete Informatieoorlog” zou 
worden, waarbij de overheid/geldmacht het zeer hard zou 
gaan spelen. En daarvan hebben we – nog voor het jaar 
half verstreken is – al de volle laag gekregen. Tot en met 
het hysterische censuurbeleid op Facebook toe, volledig 
in dienst van het Amerikaans militair complex, waar de 
hele VS-economie op leunt en die al 30 miljoen mensen 
het leven kostte, waarvan 95% burgermannen, vrouwen 
en kinderen. 
De hele Nederlandse mainstream-pers heeft zich dit jaar 
actief en offensief geconformeerd aan de op 23 december 
2016 door Obama ondertekende Countering Disinforma-
tion and Propaganda Act, een uit Deep State afkomstig 
desinformatieverspreiding project. Dit project is bedoeld 
om Rusland met georganiseerde leugencampagnes zwart 
te maken via de mainstream-persdiensten van “NATO-
alies”, en zo, óf de wapenindustrie op te krikken of daad-
werkelijk op een derde wereldoorlog aan te sturen. Nog 
nooit is er wereldwijd zo agressief en bedreigend gerea-
geerd op – en actie ondernomen tegen – onafhankelijke 
nieuwsbronnen en vrije meningsuiting. Overal versche-
nen “zwarte lijsten” met daarop juist die bronnen, die 
niet volledig in de tang van het farmaceutisch en militair 
apparaat zitten. NaturalNews zag tienduizenden pagina’s 
door Google verwijderd worden, waarop een record-
lawine van protest volgde en eigenaar Mike Adams na zes 
dagen kon schrijven: 
‘After six days of being blacklisted by Google, the Natu-
ralNews.com website has been restored to Google’s search 
results. The action by Google follows the largest and most 
vocal backlash against Google’s de-listing of any website in 
the history of the company, and it has sparked many new 
discussions and debates about search engines, censorship 
and free speech.’ 

 WAAROM KRIJGT DIE ENE 
 AMORFE KLOMP STEEN 
 IN DE RUIMTE DE NAAM EROS 
 EN NOEMT IEMAND DIE ANDERE 
 AMORFE KLOMP STEEN TORO? 
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Google durfde de karakter(beursaandeel)moord op haar 
eigen credo “Don’t be evil” blijkbaar niet aan, uiteindelijk. 
Dat overheid en Big Industrie niet zomaar een Noord 
Korea in het westen zouden kunnen vestigen – met name 
daar waar het de farmaceutische maffia betreft – was in de 
nieuwjaarshoroscoop af te lezen aan Neptunus conjunct 
Mars/Bateman (zieke psychopate agressie vanuit het Big 
Farma-kamp) oppositie Orcus/Hinderer/Siegena (over-
winning van integriteit). Bateman is een zeer foute energie. 
Ik kwam hem dominant tegen bij een hele reeks beroemd-
heden, die afgrijselijk zieke medische en psychiatrische 
experimenten op weerloze mensen hebben uitgevoerd, 
veelal van het Dr. Mengele-genre. Edith Schippers heeft 
Bateman dominant, o.a. in exact sextiel Zon en exacte 
driehoek Saturnus/2001 UR163 (ergens structureel en of-
ficieel een rotzooi van maken, wat vervolgens de consensus 
wordt) en oppositie Sapientia (gezond verstand). 
Forensische astrologie is ook fascinerend met terugwer-
kende kracht, om die missing links boven water te krijgen 
die de klassieke astrologie onmogelijk kon detecteren. 

2002 RP120 en de oprichting van de NSA
Een bijzondere case die ik tegenkwam had betrekking op 
de oprichting van de NSA. 2002 RP120 is een Retrograde 
Damocleïde annex SDO, die werd ontdekt op 4 september 
2002. 2002 RP120 gaat in de astrologische duiding expliciet 
over mind control; manipulatie van de geest of het geheu-
gen; geheugens wissen; brainwashing; MKULTRA-achtige 
misdaden; doorgronding van de gedachten van de ander. Op 
26 juli 1947 stond dit object stationair in 1°32 Schorpioen. 
Stationair wil zeggen tussen een directe koers en retrogra-
de in – of zoals bij dit retrograde object vice versa – in een 
efemeride-status van stilstand. Een stationair object wordt 
tijdelijk zeer sterk en dominant ten opzichte van de vele 
andere krachten die spelen, een beetje als een ster of zwart 

gat. Exact op het moment dat 2002 RP120 de stationaire 
positie innam, werd de NSA opgericht, de organisatie die 
het meest de lading van dit object manifesteert. 

Lumen en de moord op Kennedy
Een andere interessante case is de moord op John F. Kenne-
dy. De Israëlische kerngeleerde Vanunu had beweerd dat de 
nucleaire lobby achter de moord zat en een officiële com-
missie van de Amerikaanse senaat heeft later erkend dat Lee 
Harvey Oswald nooit de enige schutter kon zijn geweest. 
De asteroïde Lumen werd ontdekt op 13 januari 1875. Ik 
analyseerde Lumen’s astrologische duiding als: abrupt einde 
van politieke idealisten; politieke moord; licht dat verduistert. 
Als testhoroscoop viel mijn eerste keus op president John F. 
Kennedy. Kennedy had Lumen in de 16de graad Stier sextiel 
Varuna (groot, wereldwijde media-impact); driehoek Varda 
(impact, geweldexplosie) /Hidalgo (losse schroeven, geen grip 
op de zaak krijgen); vierkant de asteroïde Israel (Israël) in 
Waterman (onder Waterman valt de nucleaire industrie). De 
moord op Kennedy maakte wereldwijd een diepe impact. 
Auteur Peter Edel [bron: indymedia.be 27-08-2004] schrijft 
over Kennedy en Israël in een stuk over de Israëlische kern-
geleerde Mordechai Vanudu: ‘De meest sensationele uit-
spraak van Vanunu is zijn beschuldiging dat het nucleaire 
establishment in Israël verantwoordelijk was voor de moord 
op John F. Kennedy in 1963 te Dallas. Vanunu benadrukte 
daarbij de moeizame verhouding tussen de van het non-
proliferatiebeginsel overtuigde Kennedy en de Israëlische 
premier David Ben Goerion. De druk die de Amerikaanse 
president op Ben Goerion uitoefende om af te zien van 
kernbewapening, leidde volgens Vanunu tot de moord op 
JFK. De uitlating van Vanunu over een relatie tussen Israël 
en de moord op Kennedy leidde wereldwijd tot publicaties. 
Zo berichtte de Russische ‘Pravda’ op 27 juli: “Israel may be 
implicated in the biggest crime of the past century, which 

 FORENSISCHE ASTROLOGIE IS OOK FASCINEREND  
 MET TERUGWERKENDE KRACHT, OM DIE MISSING LINKS 
 BOVEN WATER TE KRIJGEN DIE DE KLASSIEKE ASTROLOGIE 
 ONMOGELIJK KON DETECTEREN. 
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took place in Dallas in 1963.” Ook in Israël verscheen het 
nieuws. Daar maakte de ‘Jerusalem Post’ bekend dat de Is-
raëlische minister van Justitie Menachem Mazuz de politie 
heeft opgeroepen het interview in al-Hayat te betrekken bij 
een onderzoek waaruit moet blijken of Vanunu de voor-
waarden van zijn vrijlating heeft geschonden. Daarmee 
geven de leiders van de staat Israël te kennen dat Vanunu 
eens te meer een gevoelige snaar heeft geraakt. Opmer-
kelijk stil bleef het in de VS, waar alleen een paar joodse 
kranten publiceerden over het interview met Vanunu.’ 
Vanunu kreeg 18 jaar cel voor zijn verhaal en Israël 
stelde bij zijn vrijlating de eis dat hij niet meer over dit 
onderwerp zou praten. Ik trek verder geen conclusies, al-
leen dat de analyse van Lumen in de horoscoop van John 
F. Kennedy 100% congruent is met de verdenking van 
Israël als een hoofdverdachte bij de moord op Kennedy. 

Massalia en Royal Raymond Rife
Een laatste voorbeeld van forensische asteroïden-astro-
logie is gekoppeld aan de hoofdgordel-asteroïde Mas-
salia. Als betekenis van Massalia analyseerde ik occulte en 
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apocriefe technologie; out of the box wetenschap; repressie 
nieuwe uitvindingen; ontkenning van schade door erkende 
technologie, en in mijn boek behandel ik hem o.a. bij 
Tesla, Schauberger, Reich en Royal Raymond Rife. Rife, de 
uitvinder van de elektronenmicroscoop met een eredoc-
toraat parasitologie van de Universiteit van Heidelberg en 
krantenkoppen in het kader van “Man finds cure against 
cancer”, werd meedogenloos door de medische maffia 
tegengewerkt middels Morris Fishbein (editor van Journal 
of the American Medical Association, die voorafgaand aan 
zijn medische loopbaan een clowns-opleiding deed). Rife 
vond onder meer een frequentieapparaat uit dat parasie-
ten doodde, inclusief kanker veroorzakende virussen. Rife 
had Massalia in de 8ste graad Schorpioen conjunct Thalia 
(clowns, komieken); vierkant Ixion (bijzondere creaties met 
een terugslageffect); driehoek 2002 PN34 (parasitisme); 
oppositie Torricelli/Aletheia (een waarheid die veel stof 
doet opwaaien); sextiel 2001 SQ73/Susansmith in Steen-
bok (door valse beschuldigingen uit de conservatieve hoek 
onder grote druk worden gezet, of punt van heftige discussie 
worden) - Rife kreeg een flinke portie van beide… �


