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Een ongekende crisis, wat is er aan de hand? 
 

 

Inleiding 

Een socioloog, meteoroloog of psycholoog kijkt naar de werkelijkheid vanuit zijn specifieke kennis en 

zienswijze. Hij duidt de gegevens die hij ontvangt en doet inschattingen over wat mogelijk komen 

gaat. De weerman adviseert ons bijvoorbeeld om vandaag een paraplu mee te nemen of die gewoon 

thuis te laten. Steeds opnieuw ontdekken we nieuwe feiten en verbanden die om uitbreiding en 

verfijning van het denkraam vragen. Ook de astrologische kennis is het product van enerzijds 

empirische waarnemingen en van anderzijds conceptueel denken waardoor in de loop der eeuwen 

een bruikbaar theoretisch referentiekader is ontwikkeld.  

 

In dit artikel wordt naar de werkelijkheid van vandaag gekeken vanuit het astrologisch perspectief. 

De belangrijkste aanname van de astrologie is dat de bewegingen binnen ons zonnestelsel vertaald 

kunnen worden naar bewegingen op onze aarde. De dynamieken die in het zonnestelsel aan de orde 

zijn, zijn ook op aarde aan de orde. Deze kennis maakt het mogelijk dingen die op aarde gebeuren te 

duiden.   

Zo boven, zo beneden. 

 

De huidige crisis raakt ons allemaal, niet alleen in Nederland maar in de hele wereld.  
De planeten die in deze constellatie een belangrijke rol spelen zijn Pluto, Saturnus en Jupiter. Zij 
maken in 2020 onderling vijf keer een conjunctie (= samenstand) in het dierenriemteken Steenbok. 
De eerste is exact geworden op 12 januari 2020 en was de conjunctie van Saturnus met Pluto. 
 

 
De planeet Pluto 

De planeet Pluto staat onder meer voor macht, onmacht en overmacht, dwingen, transformeren, 

taboes en geheimen, het onbewuste, dood en (weder)geboorte, crisis, onderzoeken, doorgronden, 

blootleggen, onomkeerbare veranderingen en dat alles met als doel: bewustwording van wat ons nog 

onbewust is: persoonlijk én collectief. 

Verbindingen van Pluto met Zon, Maan en de andere planeten gaan steeds samen met 

gebeurtenissen die ingrijpende veranderingen met zich meebrengen: een deel van het oude en 

bestaande implodeert en noodgedwongen vinden nieuwe ontwikkelingen plaats op allerlei terreinen.  

De krachten van Pluto zijn voor ons grotendeels nog onbewuste krachten, we kunnen met die 

krachten de strijd niet aangaan, ons ertegen verzetten heeft geen enkele zin. Gebeurtenissen van zijn 

kaliber overkomen ons en daar hebben we het mee te doen. 

 

Pluto is de langzaamst lopende planeet in ons zonnestelsel (in 245 jaar om de aarde). Telkens 

wanneer hij een volgend teken van de twaalf dierenriemtekens doorloopt, zien we een nieuwe, 

anders reagerende, anders handelende groep mensen opgroeien, die groepen noemen we 

generaties. Ook in de cultuur, in de samenleving als geheel zien we wezenlijke verschillen met de 

vorige periode ontstaan. Pluto wordt dan ook de planeet van de tijdgeest genoemd.*1. 
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Sinds 2008/ 2009 loopt Pluto in het teken Steenbok. Steenbok is een aarde teken, het principe van 

onder meer vormen die de lading dekken, betrouwbaarheid, begrenzing, gewetensvolheid, 

soberheid, discipline, verduurzamen, verantwoordelijkheid nemen.  

Vanaf 2008/ 2009 zal imploderen wat we in het verleden macht hebben gegeven. Deze periode 

begon met de bankencrisis, er volgden de schandalen in de katholieke kerk en in de rechtspraak. Een 

behoorlijk aantal bewindslieden moest opstappen. De manier waarop we met de aarde omgaan 

wordt meer en meer een thema, een milieu akkoord sluiten is niet eenvoudig, klimaatverandering 

wordt ook door sommigen ontkend. Grote winkelketens creëren hun monopolie, vele kleinere 

winkels moeten sluiten, de plaatselijke Spar krijgt het steeds moeilijker. De verschillen tussen rijk en 

arm worden groter in plaats van kleiner, er zijn humanitaire rampen aan de gang, de wereld ziet toe 

en doet te weinig, problemen van mede-wereldburgers weten we niet op te lossen. Steeds meer 

initiatieven die bijvoorbeeld verduurzaming als doel hebben, komen wel op maar hebben (nog) niet 

de collectieve steun die nodig is om door te kunnen zetten. Ze zijn niet krachtig genoeg om 

werkelijke verandering te bewerkstelligen. We willen wel ‘consu-minderen’, ‘ont-spullen’, en ons 

afval scheiden maar het zet allemaal niet genoeg zoden aan de dijk. De gele hesjes, Me Too, 

onderwijsmensen en boeren op het malieveld, te lage salarissen voor de mensen die werken in de 

zorg, zijn allemaal de eerste tekenen van een noodzakelijke ommekeer. De huidige crisis zal de 

omslag afdwingen.  

 

 

De planeet Saturnus 

De planeet Saturnus is de heerser van het teken Steenbok. Vanaf december 2017 is hij ‘zijn eigen’ 

teken binnengekomen en passeerde op 12 januari de langzaam lopende planeet Pluto. Saturnus is 

dus ’thuis’ in het teken Steenbok, draagt diezelfde energie in zich: de materie, orde, gezag en 

autoriteit, wet- en regelgeving, controleren en consolideren, het verleden, de bestaande structuren 

en patronen, beperking, soberheid, isolement, discipline, geduld, plicht en verantwoordelijkheid, 

instituties, het milieu, angst, ouderdom en tijd.  

Deze planetaire constellatie gedurende 2020 gaat leiden tot wezenlijke hervormingen op praktisch 

alle gebieden. Het teken Steenbok symboliseert de resultaten van alle ‘bouwwerken’ die we kennen 

als de pijlers van onze samenleving. Dit geldt op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. Denk 

hierbij aan de gezondheidszorg, het onderwijs, voorzieningen, instituten en zeker met name ook 

bedrijven en ondernemingen. 

 

 

De eerste conjunctie: die tussen Saturnus en Pluto 

Over de conjunctie, samenstand van Saturnus en Pluto, exact geworden op 12 januari 2020, gevolgd 

door drie conjuncties van Jupiter met Pluto en de conjunctie van Jupiter met Saturnus later dit jaar, is 

door astrologen de laatste jaren al veel gesproken en geschreven.  

 

Met deze eerste conjunctie is er, voor iedereen zichtbaar (Steenbok), een proces begonnen: de 

uitbraak van het corona virus werd in die periode een feit. Deze conjunctie duidt op de transformatie 

(Pluto) van wat de lading niet meer dekt, van wat scheef gegroeid is. De manieren van produceren en 

bouwen, het disfunctioneren van systemen, van teveel bureaucratie (de belastingdienst), van 

instituties die geen toegevoegde waarde meer hebben, zijn hier voorbeelden van. Kortom deze 
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conjunctie leidt het einde in van patronen (Saturnus) op allerlei gebieden die ‘hun tijd gehad 

hebben’. 

 

De transformatie op al deze gebieden wordt ons afgedwongen. Dat is blijkbaar nodig. De zeer 

ingrijpende veranderingen zijn niet vrijwillig gekozen. Dan zouden we nog 40 jaar kunnen praten over 

milieu en de noodzaak alles wat we maken en doen te verduurzamen.  

Pluto staat voor macht, onmacht en overmacht en voor collectiviteit (onbewuste krachten in 

onszelf). We moeten eenvoudig mee in deze crisis en deze gezamenlijk, alhoewel op afstand van 

elkaar, mee-maken.  

Wat deze conjunctie in gang heeft gezet is het definitief en onomkeerbaar achter ons moeten laten 

van al wat echte ontwikkeling van het leven op onze planeet in de weg staat. Het is op! 

 

Deze conjunctie wordt in de astrologische literatuur geduid als: 

‘… de middelen ontbreken om te doen wat nodig is. Benut de weinige middelen die je hebt 

zo zorgvuldig mogelijk. Deze transformatie is het gevolg van veranderingen die eerder 

plaatsvonden. Het is de onvermijdelijke conclusie van een bestaande situatie. Er wordt een 

einde gemaakt aan bepaalde toestanden en sommige zaken verdwijnen volledig. Een 

dergelijk proces maakt het noodzakelijk dat men zich van oude structuren ontdoet. Wat op 

het ogenblik gebeurt zal over veertien jaar grote gevolgen hebben. Soms leggen 

overheidspersonen of andere gezagsdragers dusdanig zware lasten op de schouders van 

mensen, dat zij daardoor ernstig in hun bewegingsvrijheid worden belemmerd. Zonder een 

grondige geestelijke schoonmaakbeurt kan men niet verder komen.’*2. 

 

We zullen werkelijk en heel fundamenteel afscheid moeten nemen van alles wat niet mee kan 

evolueren naar de komende nieuwe periode die zal aanbreken in 2024/25: Pluto in het teken 

Waterman, analoog aan het aanbreken van het Waterman tijdperk. Zoals Jan Rotmans het uitdrukt: 

‘We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk’. 

 

 

Metamorfose 

We waren een rups, een wezen met enorme darmkanalen om heel veel blad te kunnen 
verteren, een eetmachine, eeuwenlang levensvatbaar, nuttig en noodzakelijk in het 
ecologische systeem op onze planeet. Rupsen hebben enkelvoudige ogen: ze kunnen goed 
recht voor zich uit zien of daar iets te eten valt.  De rups wordt geleefd door werk, agenda, 
geld, omstandigheden, consequenties, etc. 
 
Het tempo waarop gewerkt en gepresteerd moet worden, ligt hoog. Er moet veel en in korte 
tijd getuige de strakke deadlines in deze steeds sneller groeiende economie. Stress klachten 
en burn-outs zijn aan de orde van dag, signalen die aangeven dat dit tempo niet klopt. Voor 
de behoefte aan zingeving en betekenis hebben we tijd, rust en ruimte nodig. Toch gingen 
we gewoon door.  
Die tijd is nu voorbij. 
 
De rups keek alleen voor zich uit, hij keek niet verder. Zo hebben we niet gezien dat wat we eerst van 
allerlei grondstoffen en in allerlei fabrieken maakten na gebruik naast ons neergooiden en heel veel 
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verder als plasticsoep in de oceaan terechtkwam, vervolgens in alle zeedieren en vissen, en tenslotte 
in onszelf.  
 
Een ander voorbeeld van hetzelfde thema is ruimteschroot. Op dit moment zweeft er meer 

dan 7500 ton ruimteschroot rond onze planeet. Dat leidt tot problemen voor het 

internationale ruimtestation en voor satellieten, die het vliegende afval vaak moeten zien te 

ontwijken. Wederom een ‘opruimvraagstuk’. 

 

Omdat we de giftige afvalstoffen van allerlei productiemethoden niet kwijt konden, hebben 

we die gifstoffen ook onder de grond gestopt en daar vervolgens gewoon een woonwijk op 

gebouwd. Een voorbeeld daarvan was Lekkerkerk, of all places in Lekkerkerk! Dat gif konden 

we niet transformeren, men kon niet anders dan de IBC-methode toepassen: Isoleren, 

Beheersen, Controleren met als gevolg dat het aldus ‘ingepakte’ gif eeuwigdurend zal 

moeten worden gecontroleerd waarbij, hoe symbolisch, de grondwaterbehandeling 

(archetypisch voor het collectieve onbewuste) de belangrijkste risicofactor is. 

 

We worden gedwongen ons te gaan verpoppen. 

Het heet een intelligente Lock Down. We kunnen nog nauwelijks bewegen, we gaan de deur 

nauwelijks uit. We zijn een 1,5 meter afstand samenleving geworden. Dagelijks horen we: ’alleen 

samen krijgen we corona onder controle’, solidair zijn is de sleutel. Waar mogelijk werken we thuis, 

we vergaderen van huis uit. Opeens veel meer tijd om thuis te zijn. Ook onze kinderen zijn thuis. 

Geen files meer en we leren de digitale mogelijkheden beter kennen.  

We zitten in een cocon.  

Saturnus bepaalt de regels: beperking van sociaal contact, soberheid en waar nodig isolement. De 

oproep is dagelijks om onze plicht en onze verantwoordelijkheid serieus te nemen ter 

bescherming van anderen. Het vraagt van ons discipline en geduld. Saturnaler kan niet! 

Activiteit buiten komt tot stilstand (Saturnus). De horeca, de cafés, de uitgaansgelegenheden, 

bioscopen, de non food winkels en allerlei andere bedrijven zijn dicht, met alle consequenties die dit 

zal blijken te hebben. Op de bouw bijvoorbeeld (Saturnus activiteit) zal deze stilstand grote impact 

hebben, evenals op de maakindustrie. De vliegtuigen staan aan de grond. Al met al is de 

stikstofuitstoot enorm afgenomen. Op zich bijzonder dat de Lock Down in China maakt dat de 

luchtkwaliteit is verbeterd. In Italië zijn de kanalen in Venetië weer helder blauw,  zwemmen daar 

weer vissen, zijn de zwanen terug en in de havens zwemmen dolfijnen. 

 

We zijn opeens op onszelf teruggeworpen. Het is de tijd van transformatie aan de binnenkant. 

Tijdens het proces van verpoppen zullen sommige delen van de fysieke rups verdwijnen en sommige 

delen veranderen. De rups heeft andere gewoonten, behoeften en verlangens dan de vlinder. 

Tijd om na te denken, te reflecteren, je licht laten schijnen op wat van belang is. Tijd voor 

bewustwording, omdenken.  

Astrologisch gezien is het interessant dat we bezig gaan met ‘opruimen’. Saturnus is analoog aan 

materie, zichtbare spullen, aan vasthouden en bewaren. Die spullen hebben we ‘op zolder’ een 

plaats gegeven zonder er ooit nog naar om te kijken. Nu, gedwongen in onze persoonlijke cocon te 

blijven, beginnen we naar die spullen te kijken: ‘wat moet ik er nog mee, waarom bewaren, hoelang 

staat dit hier al, …?’ Wat we niet meer nodig hebben of niet meer nog langer willen bewaren, kan 
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weg. Sommige spullen geven we een tweede leven. ‘Ont-spullen’ heette dat al enige tijd, nu maken 

we er ‘werk’ van. Foto’s nemen van spullen waar dierbare herinneringen aan vastzitten is een goed 

alternatief. Een digitaal mapje in je pc, dat kan nog. Het oude ruimen we vrijwillig op, dat geeft 

ruimte en rust, en geeft zelfs een gevoel van bevrijd zijn van ‘al die meuk’! Niet voor niets is het zo 

druk bij de stort. Zo werkt het ook op de zolder die analoog is aan onze ‘bovenkamer’. Ons denken 

opschonen betekent reflecteren over onze overtuigingen. Wellicht kunnen we een aantal 

overtuigingen wegdoen en vervangen door nieuwe. Het betekent onze vooroordelen onder de loep 

nemen. Het betekent ook ruimte maken voor het herontdekken van wat je graag doet ofwel je 

creativiteit weer laten werken.  

 

 

Kenmerkend voor een transformatieproces 

Om te transformeren moet altijd het tegendeel geïntegreerd worden.  

Er is de tegenstelling: vol en leeg. Integratie betekent: vol-ledig worden, dat is een hoger niveau dan 

vol en een hoger niveau dan leeg. 

De twaalf dierenriemtekens kun je onder meer zien als zes assen met aan elk uiteinde een vaststaand 

principe. Een transformatieproces is een proces waarbij het tegenoverliggende principe of deel 

geïntegreerd moet worden. Als we doorschieten in een uiteinde van welke van de zes assen dan ook, 

ontstaan er problemen. Het wordt een doodlopende straat. De problemen, ontstaan binnen die 

bepaalde context, kunnen door de mogelijkheden van diezelfde context niet worden opgelost. De 

beide uiteinden moeten integreren om tot de oplossing te komen. Dat is wat er in een transformatie 

proces gebeurt. Zoals in de filosofie wordt uitgelegd: er is een these en er is een antithese. De 

integratie van beiden leidt tot de synthese, iets geheel nieuws, een nieuwe weg. Ofwel: de oplossing 

ligt niet in de these evenmin in de antithese. De oplossing ligt in de synthese. Anders gezegd: 1 + 1 = 

3. Altijd tegen het einde van de periode dat Pluto in een teken loopt, is dit aan de orde. De cultuur is 

doorgeschoten in het betreffende teken, nu Steenbok. Transformatie is de enige weg naar voren. 

 

Tegenover het aarde teken Steenbok staat het teken Kreeft.  

Kreeft is het teken van onder meer familie, gezin, grootouders, geborgenheid, zorgen, voeden, 

beschermen, voelen, fantasie en voorstellingsvermogen, sfeer en gezelligheid, tradities en 

vaderlandsliefde. 

Tijdens de huidige conjuncties in Steenbok, gaat het er dus om dat we de waarden van het teken 

Kreeft optimaal leven en inzetten en daarmee integreren in het dagelijks omgaan met deze crisis. 

Dat betekent letterlijk thuis zijn, zorgen, voeden, beschermen van onze families, van onze ouders en 

meest kwetsbare medemensen. De basis van een samenleving zijn de mensen, logisch dat  

gezondheidszorg op één staat. Gandhi zei: ‘Een samenleving is zo sterk als de zwakste schakel’.  

Omgaan met het zorgen voor elkaar in bredere zin, vraagt om onze fantasie te gebruiken, het thuis 

zo goed mogelijk te doen met elkaar, met de kinderen. Saamhorigheid is weer belangrijk, omkijken 

naar elkaar en steunen van al de helden van vandaag. 

En daar zijn wij als Nederland en als Nederlanders ongelofelijk goed in, want Nederland ‘is 

een Kreeft’. Van personen kunnen we een horoscoop maken. Van landen en steden kunnen 

we dat ook. Een Kreeft zijn, betekent dat de Zon in het teken Kreeft staat. Vandaar ook dat 

een koningshuis, hoe dan ook maar, goed bij ons past. Het is om dezelfde reden dat, om maar iets 

geks te noemen, thuisbevallingen in Nederland het altijd zullen winnen van bevallingen standaard in 

een ziekenhuis. De volksaard van Nederland heeft sterke Kreeft eigenschappen. Dat wordt in deze 
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crisis, zeker in Nederland dus, overal zichtbaar. Creatieve manieren om met ouders in de 

verpleeghuizen contact te onderhouden, het gezellig maken, op afstand, in de straat maar ook 

anderen helpen met hun examens. Leren omgaan met digitale middelen, beeldbellen, 

familiebijeenkomsten via Zoom, we maken filmpjes voor opa’s en oma’s thuis en in 

verzorgingshuizen. Er ontstaat een duidelijk andere democratie: van onderop ontwikkelen, elkaar 

helpend en meenemend in het nieuwe.  

 

In een transformatieproces worden we gedwongen veel achter ons te laten zodat er ruimte ontstaat 

voor het nieuwe dat komen gaat. We verliezen veel, we verliezen ook veel mensen. De grootste 

groep van de mensen die daadwerkelijk overlijden is ouder dan 80 jaar. Alle mensen die nu 81/82 

jaar en ouder zijn, behoren bij de generatie die geboren is met Pluto in Kreeft. Ook opmerkelijk is, 

dat kinderen van 0 tot 11/12 jaar zijn geboren met de planeet Pluto in het teken Steenbok. Het virus 

heeft nauwelijks vat op deze generatie. De kinderen hebben dus een heel speciale positie, zij 

behoren niet tot de veroorzakers van deze wereldwijde noodzakelijke transformatie.  

 

 

De conjunctie van Jupiter met Pluto 

Even technisch: Op 5 april 2020 wordt de conjunctie van Jupiter met Pluto exact, voor de eerste keer. 

Op 30 juni 2020 komt de schijnbaar achteruitlopende Jupiter nogmaals conjunct met Pluto te staan. 

Voor de derde maal, weer vooruitlopend maakt Jupiter de conjunctie met Pluto op 12 november 

2020. 

 

Ook de planeet Jupiter loopt, sinds december 2019, in het teken Steenbok. Jupiter staat voor 

uitbreiding, vergroting, groei, optimisme, overdrijving, geloof en vertrouwen, ingeboren 

geneeskracht, recht en rechtvaardigheidsgevoel, idealen. 

De Jupiter kenmerken zien we terug in dit virus alsook in de manier waarop wij ermee omgaan. Het 

virus kent geen grenzen, kan zich razendsnel verspreiden en gaat de hele wereld over. De uitbreiding 

gaat ook vandaag nog door. Aanvankelijk werd de uitbraak van het virus in China door de rest van de 

wereld niet zo serieus genomen. Toen de uitbraak in Italië een feit werd en verdere verspreiding 

gaande was, werd hier en daar gedacht dat het ‘maar een griepje was’ en werd overal de vraag 

gesteld of we niet erg aan het overdrijven waren. Optimisme kan ertoe leiden dat we teveel 

relativeren en de ernst van een situatie onderschatten. 

 

We hebben ons geloof en vertrouwen gericht op de wetenschap. Jupiter en Pluto in elkaars buurt 

geeft het streven om het volk, de massa (Pluto), te begeleiden (Jupiter) naar een betere toekomst. 

De combinatie van deze twee planeten kan duiden op een natuurramp, en duidt in elk geval altijd op 

een moeilijk onder beheersing te krijgen overmacht.  

De conjunctie kan, positief gedacht, duiden op het vergroten van onze herstelkracht, ons 

regeneratievermogen. Wellicht komt er hulp vanuit de medische wereld. Omdat Jupiter half mei 

2020 vanuit de aarde gezien schijnbaar terug gaat lopen (retrograde), zullen feiten en 

nieuwsberichten die hoop bieden toch nog niet definitief positief doorzetten. Half september gaat 

Jupiter weer vooruit lopen en zullen positieve ontwikkelingen meer feitelijke vooruitgang gaan 

geven. 
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De samenstand van deze twee planeten duidt ook op de macht van het (grote) geld. Het principe van 

recht en rechtvaardigheid wordt sterk gevoeld, men zal ook op het gebied van inkomstenverlies 

willen zoeken naar manieren om recht te doen aan degenen die in grote financiële moeilijkheden zijn 

gekomen. Er kan veel geld beschikbaar komen uit onvermoede bronnen en/of zullen de heel rijken 

veel geld gaan geven aan alles wat nodig is om door deze crisis heen te komen. Het is te verwachten 

dat de allerrijksten van de wereld een deel van hun geld ter beschikking zullen gaan stellen om te 

helpen de nood te lenigen.  

 

Een wat donkerder scenario is dat wereldleiders met een sterke machtsbehoefte in conflict kunnen 

komen met hun omgevingen. Zij zullen in dat geval waarschijnlijk aan het kortste eind trekken. 

Fanatisme is in deze constellatie ongewenst. Het gaat om de gezondheid van het geheel. 

 

In november vindt de conjunctie van Jupiter met Pluto voor de derde en laatste maal plaats.  

Deze conjunctie wordt in de astrologische literatuur geduid als:  

‘er alles voor willen doen om gestelde doelen te realiseren, het uiterste uit zichzelf halen, het 

vermogen om beperkingen te boven te komen, mogelijkheden tot groei zien, werken in 

risicovolle en gevaarlijke omstandigheden (bijvoorbeeld door ziekte), deelname in ongewone 

financiële ondernemingen’. *3. 

Er word gewaarschuwd voor de manieren waarop met macht (Pluto) kan worden omgegaan. 

Jupiter gaat over waarden, rechtvaardigheid en over moraal. Het hangt af van het niveau van 

betrokkenen of zij in staat zijn om iets groots te bewerkstelligen of het pad volkomen bijster 

raken.*4. 

We zien hier wat zich dagelijks voltrekt. Het vervolg van deze ontwikkelingen zal in de rest van 2020 

duidelijk worden. 

 

 

De conjunctie van Jupiter met Saturnus 

Technisch gesproken zal de laatste conjunctie van het geheel plaatsvinden op 21 december 2020: 

Jupiter maakt dan een conjunctie, samenstand met Saturnus. Hiermee is de drievoudige conjunctie 

van deze drie planeten voltooid. 

We worden opnieuw geconfronteerd met de beperkingen die de crisis met zich meebrengt. Het valt 

niet mee, het duurt allemaal langer dan gedacht en gehoopt. De behoefte aan bewegingsvrijheid en 

het inslaan van nieuwe wegen is groot. Er kan sprake zijn van collectief gevoeld ongeduld en ervaren 

van rusteloosheid. We zoeken naar nieuwe vormen, nieuwe structuren waarin activiteiten mogelijk 

zijn. Jupiter is uitdijing en Saturnus is inkrimping. Jupiter is optimist, gul en vertrouwt. Saturnus is 

pessimist, zuinig en dekt zich in. Jupiter zoekt het leven en is zorgeloos. Saturnus beheerst zich en 

voelt verantwoordelijkheid. Deze samenstand is dus een geven en nemen van allebei. Langzame 

groei, langzaam herstel, voorzichtig en stapje voor stapje. Deze conjunctie zegt dat we kracht en 

vasthoudendheid nodig hebben en nauwkeurige en realistische plannen moeten durven maken. 

Zelfdiscipline en hard werken zijn nodig om de gestelde doelen, het overwinnen van deze crisis, te 

bereiken. Het duidt er ook op, dat delen van de wereld al wel toe zijn aan hernieuwde activiteit, 

opbouw, groei (Jupiter) maar andere delen van de wereld nog niet (Saturnus). 

De omgang met deze crisis vraagt om een juist evenwicht tussen hoop en realiteit van het 
moment en tussen geloof en het serieus nemen van wat in de situatie het meest verstandig 
is. Uiteindelijk zal de Jupiter pool aan kop gaan en meer zicht op de toekomst geven. 
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Na half december 2020 verlaten beide planeten, Saturnus en Jupiter, het teken Steenbok en gaan zij 

naar het volgende teken: Waterman.  

 

 

Tussen 2021 en 2024 

We kunnen verwachten dat de acute crises door het Corona virus achter ons ligt. Wat dan volgt is het 

omgaan met de ontelbaar vele heftige gevolgen van de periode waar we nu nog middenin zitten. Het 

zal een tijd zijn van herstellen van de schok die het coronavirus gebracht heeft. Herstellen van de 

vele verliezen die overal op de wereld geleden zijn en herstellen van de effecten daarvan op vele 

levensterreinen.  

Het zal ook een periode zijn van bewustwording. Er zal in deze periode veel gedacht, gesproken en 

geschreven worden over de lessen die we geleerd hebben en alsnog te leren hebben. Hoe gaan we 

onze wereld in de toekomst inrichten? Vallen we zomaar terug in de oude gewoonten? Gaan we een 

aantal zaken werkelijk anders doen? Dagelijks met z’n allen weer in de files gaan staan lijkt 

onwaarschijnlijk.  

 

 

2024/2025 Pluto gaat het teken Waterman binnen 

De planeet Pluto zal in 2024/25 het teken Steenbok verlaten en het teken Waterman binnen gaan. 

Pluto als planeet van de tijdgeest luidt dan een wezenlijk andere periode in.  

Het teken Waterman staat voor: vrijheid en gelijkwaardigheid, de vanzelfsprekende behoefte om 

grenzen te doorbreken en aan grenzen voorbij te gaan die juist deze waarden in de weg staan.  

De planeet Uranus is de heerser van dit teken. Uranische mensen ervaren geestverwantschap, 

houden van communities, van op één of andere wijze met meer mensen samenwonen, zij hoeven 

spullen niet per se te bezitten, de wasmachine delen is prima en wat ze niet meer nodig hebben 

eenvoudig doorgeven aan anderen die erom verlegen zitten. Zij zijn graag deel van de keten. 

Waterman staat voor sociaal besef en dat niet als gedachte, maar uitgedrukt in daden. Humaniteit en 

humanitaire doelen zijn belangrijk en zullen in deze cultuurperiode gerealiseerd worden. Het inzicht 

zal groeien dat het werkelijk tijd wordt om de milieu doelstellingen te gaan halen. Evenals het in 

praktijk brengen van wereldburgerschap en juist van daaruit andere doelstellingen realiseren, zoals 

schoon drinkwater voor iedereen en armoede de wereld uit. Elk mens gaat meetellen, groepen zullen 

niet meer uitgesloten worden. Inclusie wordt de kernwaarde van deze tijd. 

 

Samenwerken is voor Waterman niet zo ingewikkeld. Hij begrijpt veel, iedereen mag zijn zoals hij is, 

hij laat anderen vrij en zit niet met zijn ego op een oplossing . De baas spelen en dominant zijn, is 

hem vreemd. Als iemand anders een betere oplossing of aanpak heeft, is hij bereid daarin mee te 

gaan. Hij zit minder in oordelen en vooroordelen, erkent de verschillen en wil ieder het zijne geven. 

 

De tijdgeest verandert van ik naar wij. De tijd van het (doorgeschoten) individualisme is voorbij. 

Deze tijdgeest gaat mensen bij zichzelf laten komen, brengt ons bij onze oorspronkelijkheid. Die 

mensen zijn onafhankelijk, zij zijn mentaal vrij en creatief. Ze komen met intuïtieve antwoorden op 

verstandelijke vraagstukken. In deze komende cultuurperioden zullen vele uitvindingen gedaan 

worden, uitvindingen die mogelijkheden geven die we nu voor onmogelijk houden. De techniek zal 

met sprongen vooruit schieten, evenals alles wat te maken heeft met verdergaande digitalisering.  
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Waterman staat voor wereldomvattende organisaties, revolutionaire ideeën en idealen. Dit niet uit 

rebellie, maar om niet werkende patronen te verlaten en nieuwe, wel werkende structuren te 

realiseren. Waterman is wars van autoriteit, onafhankelijk en vrijgevochten en: standvastig als het 

gaat om de waarheid. Onverzettelijk zelfs. 

 

Zwaartekracht hoort bij Steenbok en Saturnus. Waterman wil de zwaartekracht voorbij, letterlijk 

vliegen, de ruimte in! De ruimtevaart zal een ongekende impuls krijgen.  

Voor Waterman zijn alle soorten relaties tussen mensen mogelijk, het geslacht van de ander is niet zo 

belangrijk, het gaat om de verbinding. 

Mensen die geboren gaan worden tussen 2024/25 en 2043/44 vormen een nieuwe generatie, een 

generatie mensen die voor het eerst in de geschiedenis de wereld als één geheel zal zien. 

 

Waterman leert niet zo goed binnen de huidige onderwijssystemen. Uranus intuïtieve denken laat 

zich niet zomaar vastleggen in de huidige onderwijsmethoden. De klassieke examensfeer past 

evenmin bij deze nieuwe mens. Hoogst waarschijnlijk zullen we veel zien veranderen op dit gebied. 

 

Voor een aantal problemen zal in deze periode een oplossing gevonden worden. Daar zijn nieuwe 

technische vindingen voor nodig. Uranus is de planeet van ‘het slimme onbewuste’ en zal bij de 

onderzoekers ’licht doen opgaan’, plotselinge inzichten geven en verbanden doen zien. Dan zal 

begonnen worden met het definitief oplossen van problemen die we zelf veroorzaakt hebben. Dat 

gaat over gifgronden, opgeslagen radioactief afval, plastic soep in de oceanen, satellieten die kapot 

gegaan zijn waarvan de brokstukken in de dampkring rondzwerven.  

 

Na de transformatie heeft de mens dringend behoefte aan zicht op de aarde en daarmee, 
analoog gedacht, zicht op de effecten van zijn eigen handelen. De vlinder kan kijken naar al 
wat er op aarde gaande is, omdat hij kan vliegen. 

Nu nog is een astronaut zijn iets heel bijzonders en voor de jeugd een van de ‘jongensdromen’. Die 

dromen gaan uitkomen, ook voor meisjes! Astronaut zal een van de nieuwe beroepen zijn. 

Van de beroepen die vooral te maken hebben met het controleren van anderen in allerlei opzichten, 

zullen er een aantal verdwijnen. Controleren van anderen is niet een core business in de nieuwe tijd. 

Een van de vruchten van de periode van Pluto in Steenbok is het voor een belangrijk deel 

internaliseren van wat goed en kwaad is: de ontwikkeling van het geweten. Alsook praktisch: doen 

wat je weet dat goed en verantwoord is naar jezelf, naar anderen, naar de wereld en naar de aarde 

toe. Bang zijn dat mensen niets uitspoken als ze thuiswerken zal een achterhaalde achterdocht zijn. 

Met die achterdocht kunnen bedrijven niet langer vooruit. De Pluto in Steenbok tijd heeft ook voor 

een groot deel persoonlijke verantwoordelijkheid nemen geïnternaliseerd. 

 

Vlinders eten niet meer dan ze nodig hebben. Obesitas is bijna zo oud als de wereld. Pas in de 21ste 

eeuw is obesitas gezien als een ernstige aandoening en een gevaar voor de volksgezondheid. In de 

corona crisis van nu, zien we dat vooral de mensen die aan deze aandoening lijden op de IC 

afdelingen terecht komen. Het is te verwachten dat in de komende periode van Pluto in Waterman 

inzichten ontstaan die tot de juiste behandelingen van obesitas zullen leiden. Innemen en oppotten 

kan dan overwonnen worden. Hetzelfde geldt voor geld. De drift en behoefte om geld te verzamelen, 

te sparen, op te potten is dan niet meer zo sterk. Geld zal meer en meer ervaren worden als energie. 
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Als je genoeg energie hebt, heb je genoeg! Wat moet je met meer energie dat je ‘op kunt’ of dan je 

gebruiken kunt. Geldenergie kun je verdelen onder hen die er te weinig van hebben, geld kun je 

geven en delen. Angst voor tekort komen zal de mens meer en meer achter zich durven laten: we zijn 

immers samen. Waterman is van samen delen. Gemeenschap op één. Een basisinkomen voor 

iedereen zal daarvan de logische consequentie zijn. 

 

Dat betekent dat mensen, nadenkend over wat zij in hun leven en dus met hun leven willen gaan 

doen, zullen stoppen met het hebben van torenhoge ambities waar alles in hun leven voor moet 

wijken. Het gaat veel meer een samenleving worden waarin mensen volgen ’wat op hun 

geboortekaartje staat’ ofwel dingen gaan ontwikkelen waar je aanleg voor hebt en die bij je horen. 

‘Doen waar je van houdt, daar word je goed van’ zegt een Combe kaartje. In het nieuwe onderwijs al 

jong gaan leren wat je persoonlijke kompas vertelt, dat geloven en volgen. Niet meer in de stroom 

van moeten, moeten, moeten. De veel gehoorde klacht: balans tussen werk en privé, zal geen item 

meer zijn. De werktijden zullen korter worden, in het weekmenu horen ook andere dingen thuis: 

bewegen, aandacht voor fysieke gezondheid, vrijwilligerswerk doen, aandacht voor wat je zelf echt 

nodig hebt, aandacht voor anderen en aandacht voor de gemeenschap.  

 

Aanvullend op dit toekomstperspectief moet gezegd worden dat in die komende periode meerdere 

astrologische factoren een rol spelen. De andere planeetstanden en onderlinge combinaties van de 

planeten beïnvloeden uiteraard het totaalplaatje. Daarnaast heeft ook de basisfactor Pluto in 

Waterman schaduwkanten, zoals elke stand die heeft. Ook die zullen zich in onze werkelijkheid 

uitdrukken. In dit artikel zijn deze twee feiten niet meegenomen. In een eventueel volgend artikel , 

waarin de actuele standen van die periode geduid worden, zal ik hier zeker op terugkomen. 
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