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Culturen tikken als een klok

Beïnvloeden de dag en de nacht ons? Voelen we ons anders onder het
stralende zonlicht dan in de pikdonkere nacht? Tweede vraag: Beïnvloeden de seizoenen ons? Hebben de ijzige donkere winterdagen een
andere inwerking dan de warme lange zomerdagen? Wie deze twee
vragen met neen beantwoordt hoeft niet verder te lezen.
Waarschijnlijk zijn er weinig lezers afgehaakt. De vraag was of de
bewegingen van de aarde invloed op ons heeft. Natuurlijk heeft het
dagnachtritme en de afwisseling van de seizoenen invloed op de mens.
En wat voor invloed! De dag is een periode van actie, werken en zw eten. Er moet brood op de plank komen. Wanneer het donker wordt
gaan we rusten en vooral slapen. En dan de seizoenen. ’s Winters mo eten de trui en de kachel aan. De zomer is de tijd van vakantie maar ook
traditioneel de tijd van hard werken op de akkers. De rotatie van de
aarde om haar as in vierentwintig uur en de rotatie om de zon in één
jaar hebben grote invloed op ons. Maar er is nog een derde beweging:
de precessie (zie inzet). Heeft deze beweging ook invloed op ons? De
logisch denkende mens moet deze vraag bijna wel met ja beantwoo rden; er zijn geen argumenten om er nee tegen zeggen.
De precessie is de verborgen motor van de culturen. Dat we dit niet
als vanzelfsprekend ervaren komt door de traagheid van de precessie.
Het ritme van het etmaal kunnen we goed overzien. We zien het licht
en donker worden. Ook het jaarlijkse ritme van de seizoenen is nog
overzichtelijk. Maar één precessieomwenteling van 26.000 jaar duurt
zelfs Methusalem te lang. Toch is de invloed van de precessie groot.
Het beïnvloedt de langzame ontwikkelingen van culturen. Net als voor
de traag lopende processen van de evolutie leven we te kort om de invloed er van te merken.
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De Aarde maakt drie bewegingen: De dotatie om de as in 24 uur - tijdgeest van het dagnachtritme is zichtbaar en voelbaar in het verloop van de dag en de nacht – de rotatie
om de Zon in 1 jaar – de tijdgeest van het jaarritme is zichtbaar en voelbaar in de se izoenen – en de precessie in ca. 26.000 jaar- de tijdgeest van de precessie is zichtbaar
en voelbaar in de culturen.

Toch kunnen met de precessie ook kortere ontwikkelingen worden
geduid. Dit is mogelijk met de bekende esoterische wet ‘Zo boven, zo
beneden’. Volgens deze wet is elke cyclus zoals de dag, het jaar en één
precessieomwenteling onder te verdelen in een kleinere cyclus welke
dezelfde eigenschappen heeft als de grotere cyclus.
We mogen dus een dag, een jaar of één precessieomwenteling opdeling in kortere periodes. Een verdienstelijke indeling is die van het dozijn; de dag en de nacht duren elk twaalf uren en het jaar duurt twaalf
maanden. De Chinese astrologie kent een cyclus van twaalf jaar. Ook
gebruiken de Chinezen een systeem dat de dag verdeelt in twaalf
‘uren’. Blijkbaar heeft de mens de voorkeur om de tijd te verdelen in
twaalftallen. En dat is niet voor niets. Een dag of jaar lenen zich goed
voor een indeling in twaalf fases. Elke fase komt zo overeen met één
van de twaalf sterrenbeelden. Het karakter van de twaalf sterren beelden is toepasbaar op de sfeer van de twaalf fases van de dag of het
jaar. Zo is de sfeer tussen zes en acht uur ’s ochtends ram en tussen
vier en zes uur ’s nachts vissen.
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Ook één precessieomwenteling wordt verdeeld in twaalf tijdperken. In
plaats van januari, februari enz. noemen astrologen deze tijdperken het
vissentijdperk, het watermantijdperk enz. Elk tijdperk duurt 2168 jaar
(26.012/12). Ze worden ook wel de kosmische maanden genoemd.
Deze tijdperken bepalen de culturen op aarde en daarom noem ik deze
de culturele tijdperken.
De invloed van de culturele tijdperken is te vergelijken met een themafeest met een zogenaamde dresscode. Als je naar de individuele feestgangers kijkt zie je dat sommige zich minimaal op het thema hebben
verkleed, ze hebben een ander bloesje aangetrokken of een gek hoedje
opgedaan. Zij zijn maar ternauwernood door de portier binnengelaten.
Anderen hebben zich juist helemaal uitgedost en zichzelf geïdentificeerd met het thema. Dit zien we ook bij de culturele tijdperken. Alle
volken worden beïnvloed door een cultureel tijdperk, sommige meer
andere minder. En er is altijd één winnaar. Eén volk of cultuur welke
specifiek is voor een cultureel tijdperk. Deze specifieke uiting van de
tijdgeest noem ik de hoofdcultuur. Je zou de hoofdcultuur de ‘aanvoerder van de mensheid’ kunnen noemen. Andere culturen zijn niet
minder dan de hoofdcultuur. Een elftal met alleen maar aanvoerders
zou kansloos zijn. Alle culturen zijn even waardevol.

Wat is precessie?
De Aarde is afgeplat als gevolg van
haar rotatie om haar as. Bij de evenaar is de straal 21,5 kilometer groter
dan tussen de polen. De aantre kkingskracht van de Zon en Maan op
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deze afplatting veroorzaakt een rotatiebeweging: de aardas draait rond ten opzichte van
het baanvlak Aarde-Zon. Dit is verschijnsel heet de precessie en is vergelijkbaar met het
wiebelen van een tol, welke ook een precessie heeft. Eén precessieomwenteling duurt
gemiddeld 26.012 jaar en wordt ook wel het kosmisch grootjaar genoemd of Platonisch
jaar, naar de Griekse filosoof Plato.
Astrologen verdelen één precessieomwenteling in twaalf tijdperken. Het begin van zo’n
tijdperk bepalen astrologen met het zogenaamde lentepunt. Dit is he t tijdstip wanneer de
zon rond 21 maart precies boven de evenaar staat. Dit punt markeert het begin van de
lente. Het sterrenbeeld dat op het lentepunt aan de westelijke horizon opkomt bepaalt het
tijdperk. Nu staat het sterrenbeeld vissen al 2000 jaar aan de horizon (op het lentepunt):
we leven we nu in het vissentijdperk. Door de pre cessie draaien de sterrenbeelden langzaam (grijze pijl) waardoor in 2150 n.Chr. wate rman aan de horizon verschijnt en het
watermantijdperk begint.

Tijdgeest van de precessie

De volgorde van de tekens is bijzonder: Deze loopt van vissen tot ram. Dit is tegengesteld
aan de normale volgorde van de twaalf dierenriemtekens welke begint met ram en eindigt
met vissen. De tegengestelde beweging is een gevolg van het feit dat de precessie tegengesteld roteert ten opzichte van de andere twee rotatiebewegingen van de Aarde. In
de astrologie wordt dit een retrograde beweging genoemd.
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Het figuur hierboven geeft de basis van de astrologie weer. De sterrenbeelden om de
Aarde zijn slechts een benadering van dit figuur. Vergeet de sterrenbeelden: alles draait
in de astrologie om dit figuur. De mannelijke tekens (wit) en de vrouwelijke tekens (zwart)
vloeien in elkaar over. Er zijn steeds twee tekens (of principes) actief. Het sterkste teken
heeft de meeste invloed op de tijdgeest en is hiermee dus dominant. Net als de dag en
het jaar kent ook één precessieomwenteling van 26.000 jaar twaalf s feren welke met de
twaalf dierenriemtekens kunnen worden geduid. De tijd waarin een teken de sfeer dom ineert noem ik een cultureel tijdperk. Deze duren 2168 jaar (26.012/12). Nu is he t v issenprincipe dominant en leven we in het culturele vissentijdperk.
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Het culturele tweelingentijdperk uitte zich in Mesopotamië. Dit wordt in het volgende
hoofdstuk verder uitgewerkt. De ram hoofdcultuur wordt in de astrologie geassocieerd
met het Jodendom. Ik voeg hier ook de Semitische broedervolken van de Joden aan toe.

In het bovenstaande overzicht is te zien dat in het jaar 20 voor Christus
het 2168-jarige vissentijdperk begon. Alle volken hebben hierdoor nu
visseninvloeden. Het christendom heeft de meeste invloeden en is als
hoofdcultuur de specifieke uiting van het culturele vissentijdperk. Nu
zijn we bijna aan het eind van het vissentijdperk. Rond 2150 n.Chr. zal
het culturele watermantijdperk beginnen (Volgens sommige astrologen
is het watermantijdperk al in 1967 begonnen. In het hoofdstuk ‘Eindtijd van het christendom’ kom ik hier op terug). Waterman associeer ik
met de Nieuwe Mens. In het Engels wordt dit tijdperk the age of aquarius genoemd. Vóór het vissentijdperk was het ramtijdperk wat astrologen associëren met het Jodendom. Vóór ram was het culturele stier9

tijdperk dat astrologen koppelen aan de oud-Egyptische cultuur. Over
het tijdperk daarvoor (tweelingen) is weinig bekend. De tijd heeft te
weinig sporen nagelaten om het tweelingentijdperk te kunnen duiden.
In het culturele stiertijdperk (4360–2190 v.Chr.) was het stierprincipe
dominant in de tijdgeest. Volken over de hele aarde gingen zich ‘stierig’
gedragen. Het archetype van stier is de boer. Met stier in de tijdgeest
ruilden veel mensen in Europa en Azië hun jagersbestaan in voor het
boerenleven. Dit was noodzakelijk geworden door klimaatveranderingen waardoor de jacht en het verzamelen van voedsel te weinig o pbracht. Alleen de landbouw kon genoeg monden voeden. Stier wil
graag een vaste plek op aarde. Ze is als een rots in de branding; stevig
met alle vier de poten op de grond, onbewegelijk en statisch. Als boer
werd de mens honkvast en hiermee was de mens stierig geworden.
Op het hoogtepunt van het cultureel stiertijdperk lijkt de ontwikkeling van de mensheid wel stil te staan. Over de periode van 4.000 tot
3.000 v.Chr. is historisch gezien weinig bekend; er gebeurde niet veel.
De stabiele stier zorgde voor rust.
Stier bouwt graag simpele en kolossale dingen. Een typisch verschijnsel in het cultureel stiertijdperk waren de megalithische mon umenten. Dit zijn de stenen bouwwerken zoals de hunnenbedden en
Stonehenge. De eerste megalithische bouwwerken dateert men rond
5.000 v.Chr. (bij het begin van het stierprincipe) en de laatste rond
2.000 v.Chr. De grote vraag bij deze fascinerende bouwwerken is hoe
de eenvoudige boeren in de steentijd de tonnenzware stenen op de
juiste plaats kregen. Stier denkt hier met haar boerenverstand niet over
na; zij doet het gewoon. Rustig en regelmatig werkt zij dag in, dag uit,
totdat het af is. Niet als een workaholic, maar gewoon omdat stier
houdt om met de aarde bezig te zijn. Stier bedenkt zich niet halverwege maar gaat standvastig door en maakt de dingen af waaraan zij b egint. Door deze houding kan stier bergen werk verzetten.
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Eén van die monumenten is de Piramide van Cheops in Gizeh.
Hiervoor werd 6,25 miljoen ton steen verwerkt. De piramide is uiterst
zorgvuldig gebouwd. Tussen de blokken die gemiddeld 2,5 ton wegen,
zijn de voegen 0,5 millimeter. Stier houdt niet van haastwerk. Ze doet
er liever wat langer over. Als het maar degelijk is. De piramiden en andere bouwwerken van het Oude Egyptische Rijk (± 2850 - 2250 v.Chr.)
schitteren door het magnifieke vakmanschap. De piramiden hebben
typische stierkenmerken. Het is een degelijke kolos met een minimum
aan draagvlak in de hemel, de punt van de piramide. Het grondvlak is
juist groot waardoor de piramide net als een stier een stevige verbinding maakt met de aarde. Ook heeft een piramide geen uiterlijke d etails. Eenvoud, degelijkheid en kolossaalheid; daar houdt een stier van.
Egypte is dé uiting van de stiercultuur. Nadat de Egyptenaren zich
hadden gevestigd in de Nijlvallei werden ze zeer honkvast. Stier wil
graag een vaste plek op aarde. Net als de piramide is een stier als een
rots in de branding; stevig met alle vier de poten op de grond, onbewegelijk en statisch. Dit was in Egypte zichtbaar in de vaste woo nplaats langs de Nijl. Terwijl andere volken voortdurend te maken hadden met vreemdelingen en binnendringers, die er dikwijls de macht
overnamen was Egypte een toonbeeld van stabiliteit. Stier houdt vast
aan haar eigen land en is niet uit op verovering van nieuw land. Dit was
dan ook de houding van de Egyptenaren; ze veroverden geen andere
grondgebieden maar consolideerden hun eigen land. De Egyptische
maatschappij onderging gedurende haar geschiedenis opvallend weinig
veranderingen. Zo hielden ze 3000 jaar vast aan hun hiërogliefenschrift. Invloeden van buiten hebben Egypte maar weinig veranderd.
Net als de trouwe en conservatieve stier is het volk zichzelf altijd
trouw gebleven.
De Egyptenaar hield zich bezig met zijn akker, dier en bezit. Stier is
het teken van bezittingen. Zij koestert en beschermt het. Dit geeft stier
zekerheden waar zij zo sterke behoefte aan heeft. De oevers van de
Nijl gaven de Egyptenaren hun zekerheid. De geïsoleerde ligging bood
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Egypte veiligheid. Een andere blijvende zekerheid was de jaarlijkse zegebrengende overstromingen van de Nijl. Elke zomer trad de Nijl buiten haar oevers en zette een vruchtbare sliblaag af waarmee het mog elijk was om twee, zelfs drie oogsten per jaar binnen te halen. Egypte
kon zich zo ontwikkelen tot een rustig en stabiel land hetgeen zo t ypisch is voor stier.
Een stier is ongecompliceerd en kan genieten van het leven. Het leven in het Oude Rijk zouden we nu het goede leven noemen. Er was
rijkdom, stabiliteit, veiligheid, harmonie, tevredenheid en vrede. In t egenstelling tot de legende zijn de archeologen het er over eens dat de
piramiden niet door slavenarbeid zijn gebouwd. In werkelijkheid kregen de arbeiders goede medische verzorging, gratis voedsel, kleding en
huisvesting.
Stier is het teken van zinnelijk genot. Welvarende Egyptenaren twijfelden er niet aan, dat het de wil van de goden was, dat ze van de goede
dingen der aarde genoten. De keerzijde van de aardse zinnelijkheid van
stier is haar materialisme. De Egyptenaren waren niet vies van stoffelijk bezit, pracht en praal.
Ook de goden moeten voor stier concreet en tastbaar zijn. In een
abstracte god kan zij niet geloven. Dit idee kwam tot uiting in de goddelijkheid van de koning. Hij was een bron van groot vertrouwen en
een sterke samenbundelende factor. Een belangrijke taak van de koning (farao) was het handhaven van de goddelijke orde. De Egypten aren noemden deze orde maat, wat waarheid, orde en harmonie bet ekent. Orde, die wil stier koste wat kost bestendigen. De farao moest als
bemiddelaar tussen de goden en het volk de maat waarborgen. Rituele,
magische en praktische middelen moesten succes verzekeren, ongeluk
afwenden en de orde handhaven.
Omdat stier materiële zekerheden zoekt kan zij haar bezittingen eigenlijk nooit loslaten. Dit zien we terugkomen in de manier waarop de
Egyptenaren naar de dood keken. De Egyptenaren geloofden dat het
lichaam (je materiële bezit) na de dood behouden moest blijven voor
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het tweede leven in het hiernamaals. Zij zagen dit als een letterlijke
voortzetting van het aardse leven. En misschien was het er zelfs beter.
De vroege Egyptenaren geloofden al in een hiernamaals, want ze g aven de doden wapens, gereedschap, sierraden aardewerk en voedsel
mee. Als gevolg van het klimaat droogden de lijken uit en werden ze
op een natuurlijke wijze gemummificeerd. Later gingen de Egypten aren hun doden mummificeren waardoor het lichaam (je bezit) langer
geconserveerd bleef. Zo’n eeuwig lichaam moest natuurlijk in een eeuwig huis (piramide) worden bewaard. Met het geloof in het tweede
leven consolideerde stier het bezit (je lichaam) en het aardse leven.
De Egyptenaren hadden een rustige en stabiele samenleving opg ebouwd. Eén van de peilers was de welvarende landbouweconomie.
Hoewel ze hard moesten werken genoten ze ook van wat de aarde
voortbracht. Ze waren trouw, sterk, rustig en vol levensvreugde. Met
deze stiereigenschappen was de Egyptische staat homogeen en stabiel.
Rond 2000 v.Chr. werd ram dominant over stier. Met ram in de tijdgeest kwam de mensheid in een onstuimiger vaarwater terecht. Het was
gedaan met de rust van stier. Ram is een strijder, een schelm. De avo ntuurlijk ingestelde ram houdt van zwerven. In het cultureel ramtijdperk
(2190-20 v.Chr.) hadden de nomaden met hun migraties grote invloed
op de geschiedenis.
Er zijn vele voorbeelden te geven van ruige krijgervolken die zich in
dit tijdperk manifesteerden. De Kelten waren vermetele strijders - zelfs
koppensnellers - die zich graag overgaven aan rumoerige braspartijen
die vaak uitliepen op een handgemeen. Ze legden met geweld hun wil
op aan andere volken. En de Feniciërs waren berucht om hun zeeroverij en ze werden de ‘bloedrode’ mensen genoemd.
Ram is het teken van de geboorte, het Ik-bewustzijn komt in ram
naar voren waardoor ram zich wil onderscheiden van anderen. Ra mmen zijn de pioniers, alles begint met het teken ram. We zien in het
ramtijdperk een kraamkamer van nieuwe volken en culturen. Bijna alle
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moderne volken zoals de Germanen, de Kelten, de Slaven, de Romeinen en de Grieken zijn ontstaan in het culturele ramtijdperk. Elk volk
ontwikkelde zijn eigen Ik-bewustzijn en elk volk moest zoals een ram
dat betaamt zijn bestaansrecht veroveren.
Ram bracht nog een noviteit welke zeer kenmerkend is voor ram: de
oorlog. Ram zoekt weerstanden en gaat het gevecht aan. Omdat een
ram net is geboren moet hij vechten voor zijn leven. Rammen zijn snel,
moedig en strijdbaar en houden van het heldendom en het avontuur.
Het zuurstofrijke bloed en de adrenaline moeten bij een ram stromen.
Onze huidige overlegcultuur waarbij gestreefd wordt naar het compromis is niets voor de strijdbare ram die er gewoon ‘lekker op los wil
rammen’.
Mannelijke goden, heldenverhalen en oorlogsmythen zijn de kenmerken van het culturele ramtijdperk. Homerus’ krijgers uit de Ilias, de
pioniers van de Odyssee, de gehelmde godin der wijsheid Pallas en de
Romeinse Mithras godsdienst met soldatensymboliek zijn voorbeelden
uit de ramcultuur. Het ramoffer van Abraham symboliseert het kunnen
loslaten van de oude zekerheden om iets nieuws te kunnen beginnen.
De grootste ramheld aller tijden was de Macedoniër Alexander de
Grote. Hij was al een legende in zijn eigen tijd. Zijn moed, vechtlust en
tactisch inzicht waren ongeëvenaard. Een ram moet het hebben van
snelle, gewaagde, impulsieve acties. In tien jaar tijd versloeg hij met zijn
30.000 man sterke leger het tien keer sterkere Perzische leger en had hij
een rijk veroverd van de Bosporus tot de Indus.
Ook de goden werden rammig. Het waren mannelijke krijgsgoden
die elkaar te vuur en te zwaard bestreden. Deze vechtlust en drang naar
avontuur tussen de mens, halfgoden en goden kunnen we lezen in de
Ilias en de Odyssee. Ook de goden van de Kanaänieten hadden veel
menselijke trekken. De Kanaänieten beschreven de godenwereld vol
haat, geweld, bedrog, hebzucht, partijvorming, onbesuisd gedrag,
blunders, brasserijen en lustbevrediging.
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In het ramtijdperk deed de Krijgsheer-Vadergod, of de toornende
god, zijn intrede. De verering van deze nieuwe god ging samen met de
onderdrukking van de vrouw. Men geloofde niet meer dat de vrouw
zelfstandig kinderen voortbracht maar dat het de man was die zijn zaad
in de vrouw strooit waarbij de vrouw slecht een akker is. In het joodse
scheppingsverhaal werd eerst de man geschapen en was de vrouw
slechts een bijproduct die uit de man was gemaakt. In dit ramtijdperk
begon de strijd tussen de man en de vrouw. De uitslag was dat de man
(ram) won en de vrouw werd onderworpen.

Het ramoffer van Abraham, schilderij van Caravaggio

De specifieke uiting van het culturele ramtijdperk zijn de Semitische
volken. Volgens de huidige astrologische inzichten wordt alleen het
Jodendom tot de ramcultuur gerekend. Ik voeg hier dus ook alle Semitische volken aan toe. Zij gaven vorm aan de ramcultuur. Onder de
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Semieten vallen vele stammen zoals de Assyriërs, Babyloniërs, Kana änieten, Feniciërs en de Hebreeërs welke later bekend werden als de Joden. De Semieten waren naar taal en cultuur verwant aan elkaar. Het
zijn broedervolken. De Joden nemen wel een bijzondere plaats in als
het uitverkoren ramvolk.
De bloedverwantschap was geen aanleiding tot verbroederijking. Integendeel, de Semieten waren bijna onophoudelijk in een heftige fam iliestrijd verwikkeld. De strijd was rammig: agressief en impulsief.
Vooral de Assyriërs hebben in de geschiedschrijving een reputatie van
onafgebroken oorlogvoeren. Het Assyrische rijk had in haar bloeitijd
(1500-612 v.Chr.) een ongeëvenaarde militaire kracht. De Assyriërs
schreven in de geschiedenis een zeer bloedig hoofdstuk, aangezien ze
zich veelal bedienden van het uitoefenen van terreur en het plegen van
gruweldaden. Een vroeg voorbeeld van de wreedheid die kenmerkend
zou worden voor het Assyrische optreden, werd gegeven door koning
Salmanassar I (reg.1274-1245 v.Chr.), die eens 14.000 gevangengenomen soldaten als slaaf naar Assyrië liet overbrengen, maar niet voordat
hij de ongelukkigen eerst weerloos had gemaakt door hen de ogen te
laten uitsteken.
Ook voor de Joden was de oorlogvoering een overheersende activiteit. Israël had vaak te leiden van roversbendes uit de woestijn. Hun
aanvallen vonden razendsnel plaats en waren niet te voorspellen. Ze
plunderden dorpen, vernietigden de oogst en namen vee en gevangen
met zich mee. Vanaf het begin van Israëls geschiedenis werd iedere
man opgeroepen om mee te vechten.
Rammen zijn avontuurlijke zwervers. Dit is onlosmakelijk verbonden met de Joden. Ze hebben nooit een vaste woonplaats gehad maar
zwierven over de hele wereld. Het volk moest net als ram steeds weer
opnieuw beginnen. Steeds als het joodse volk een vaste woonplaats
scheen te hebben gebeurde er iets en moest men weer opbreken. In
Israël strijden ze eigenlijk tegen hun eigen geaardheid nu ze strijden
om hun vaste plaats op aarde.
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Ram kan met zijn zwervende leven niet zeulen met zware spullen.
Hij hecht meer aan iets persoonlijks met geestdrift. De joodse cultuur
is dan ook niet bekend om zijn uiterlijke stoffelijke dingen zoals
bouwwerken, schilderijen, kostbaarheden etc. Het Jodendom is met
zijn typische gewoontes veel meer bekend om zijn innerlijke cultuur.
Een voorbeeld hiervan is de besnijdenis. Hiermee kreeg Abraham het
eigendomsrecht over Palestina voor alle tijden. De actie, de adrenaline,
het bloed en ijzer zijn typisch voor ram.
Het gevecht om het bestaan loopt als een rode draad door de geschiedenis van het joodse volk. Het kan wel een wonder genoemd
worden dat het Jodendom - bijna altijd sterk in de minderheid, vaak
onderdrukt en onbegrepen - al 4000 jaar bestaat. De moedige ram laat
zich door niemand wegslaan. Altijd op reis, optimistisch vechtend in de
voorste gelederen: als kanonnenvoer of als held. Ram is de eerste. De
joodse Bijbelschrijvers vonden dat hun voorouders - Adam en Eva –
de eerste mensen op aarde waren.
Omdat met de geboorte het Ik-bewustzijn ontwaakt is ram ook heel
persoonlijk. Dit is duidelijk zichtbaar in de persoonlijke belevenissen
en avonturen van de Bijbelfiguren. Zij waren zeker niet heilig (zoals dat
in het latere christendom meer werd gewaardeerd) maar bezaten alle
goede en slechte menselijke eigenschappen. De Joden hadden ook een
persoonlijke band met hun God. God had het joodse volk zelf uitg ekozen als het uitverkoren volk. Mozes had een verbond met God g esloten. In het christendom is deze band veel afstandelijker. De christelijke god oordeelt pas bij de hemelpoort en de joodse god reageert d irect.
Ram begint altijd iets nieuws. De Joden hebben de mensheid nieuwe
inzichten gegeven. Zij begonnen met het geloof in één God, een a bstractie God die zichzelf aan Mozes openbaarde als JHWH. In het
Hebreeuws betekent dit ongeveer ik ben of zijn. Dit was geen zonnegod of natuurgod of een goddelijk mens, JHWH was een totaal nieuw
godsbeeld. JHWH was een universele abstracte allesomvattende god.
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JHWH bevrijdde de Joden uit slavernij van Egypte en leidde ze via de
Sinaï naar het beloofde land. Dit was ook nieuw. De Joden hebben de
wereld het idee geschonken van de vrije mens. De exodus was een eyeopener. Iedereen is gelijk en vrij. Elk mens, elk individu werd belangrijk.
Ieder mens is vrij. Elk mens heeft het recht om zich volledig te kunnen
ontplooien. Geen enkel mens, mag een ander mens onderdrukken, laat
staan vermoorden. De exodus heeft de Renaissance, de Verlichting en
de democratie mogelijk gemaakt. Een ander idee dat de Joden hebben
geschonken, is een nieuw tijdsbesef. Voor Abraham hadden de mensen
een circulair tijdsbesef. Men geloofde in de op- en neergaande cyclus
van de maan en zon. Na het sterven van vissen volgde altijd weer de
geboorte van ram. De Joden hebben dit denken veranderd in een lineair tijdsbesef. In Genesis schiep JHWH de wereld, daarna vond de g eschiedenis plaats die eens in de toekomst op zal houden met de komst
van de Messias. Dan houdt de tijd op. In het joodse tijdsbesef bestaat
er zoiets als verleden-heden-toekomst waarbij de toekomst beter is dan
het verleden. Het vooruitgangsdenken begon met de Joden. In de toekomst wordt alles beter. De ontwikkeling van bijvoorbeeld de comp uter, waarin ingenieurs steeds snellere processors ontwikkelen, was o ndenkbaar geweest met het Egyptische gedachtegoed. De farao moest
de orde van het Nu handhaven. Het Nu was in de ogen van de Egyptenaren goed. Een andere computer zou in de ogen van de Egypten aren een verstoring betekenen van de goddelijke orde van het Nu. In
het joodse tijdsbesef staat de mens open voor verrassing, vernieuwing
en revolutie. Als laatste nalatenschap van de Joden aan de wereld noem
ik de tien geboden. Een bijzonder gebod is de verplichte rustdag. Het
ligt aan de basis van ons moderne weekend. Dit was iets nieuws. De
rustdag moest benut worden voor gebed, studie en recreatie (of recreatie, met andere woorden herschepping). De Joden kregen de taak
om zich op de sabbat te ontwikkelen. Israël was het eerste land met
een dergelijke waardering voor studeren. Studeren werd voor het eerst
als een universele democratische plicht gezien die door de machtheb-
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bers bevorderd moest worden. Een vrij mens mag ook vrij denken.
Creativiteit, studie en vrijheid werden met elkaar verbonden. Met deze
ideeën hebben de Joden veel creatieve geesten voortgebracht. Met ram
in de tijdgeest werd de vrije creatieve zelfbewuste mens op aarde geb oren.
Rond 20 v.Chr. brak het uur van vissen aan. Na de geboortegolf van
nieuwe volken van ram was er in het cultureel vissentijdperk (20 vC2150 n.Chr.) een grote terugval te zien. Vissen is het teken van verval.
Europa viel aan het begin van de Middeleeuwen (500-1500 n.Chr.) in
chaos. Veel overleveringen van de klassieke oudheid gingen verloren.
Een groot verlies was de verwoesting van de bibliotheek in Alexandrië.
Vissen is niet geïnteresseerd in wetenschap maar zoekt eenzaam naar
verlichting.
Bij vissen breekt het besef door dat we allen een onderdeel zijn van
het grotere geheel. In het cultureel vissentijdperk zijn we ons dit gaa nde weg steeds meer gaan beseffen. De globalisering is hier een uiting
van.
De holistische vissen gelooft dat alles met elkaar is verbonden. Er is
één schepping, één universum en één God. Bij het begin van het cult urele vissentijdperk was met uitzondering van de Joden de verering van
meerdere goden nog steeds de traditie. Langzaam aan is dit verdro ngen. Inmiddels bestaan er geen tempels meer voor de verering van
meerdere goden. Of je bent atheïst of je gelooft in één god. Die god
kan Allah, JHWH of Onze Vader heten. De krijgsgoden van ram zijn
ingewisseld voor de barmhartige universele vissengod.
Barmhartigheid is ook een nieuw begrip voor de mensheid welke we
te danken hebben aan vissen. De zachte fijngevoelige vissen is de liefdevolle hulpverlener bij uitstek. In het Jodendom en christendom is de
liefdadigheid een deugd. In de middeleeuwse kloosters werden de zieken en armen opgevangen en verzorgd. In de islam is de liefdadigheid
zelfs een plicht.
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Vissen heerst over het bewustzijn. Net als vissen is het bewustzijn
overal en nergens. Het (bewust)zijn was het belangrijkste thema in de
middeleeuwse filosofie. Ook het boeddhisme en hindoeïsme zijn uitingen van vissen. Deze religies hebben zich net als het christendom altijd
sterk gericht op de zoektocht naar verlichting en verlossing.
Het christendom is dé uiting van de vissencultuur. De naam van
Christus is ontstaan uit het Griekse woord vis dat in de Romeinse letters als ICHTUS wordt geschreven. Christus was dus een vis. ICHTUS
vormt tevens de beginletters van de woorden Iesos CHristos Theou
Uios Soter, ‘Jezus Christus, Zoon van God, de Verlosser’.
Het hoogtepunt van het culturele vissentijdperk waren de Middeleeuwen. Het beeld dat we nu hebben van de Middeleeuwen is vrij n egatief. De middeleeuwse christen mocht geen persoonlijk aards geluk
nastreven. Het aardse leven was een doorgangshuis, een tranendal, een
lijdensweg die na de dood overging in het hemels paradijs. Vissen is het
moeilijkste teken om te begrijpen. Zij wil haar identiteit opgeven om in
een groter geheel op te lossen. Het levensdoel van elke christen is dan
ook de navolging van Christus en het opgaan in het Goddelijke. Om
dit te bereiken moet vissen alle aardse vormen loslaten en dus ook haar
eigen persoonlijkheid. De christelijke tradities en het voorbeeldkarakter
van Gods heiligen vormden in sterke mate een rem op individuele
ontplooiing. De Middeleeuwer leverde dan ook heel wat van zijn ind ividualiteit in. In alle toonaarden komt steeds hetzelfde motief terug:
‘De nederige zal hoog verheven worden, de machtigen der aarde zullen
worden verworpen’. Op schilderijen werden mensen identiek uitg ebeeld (als schapen) en de kunstenaars signeerden hun schilderijen niet.
Dit is een grote tegenstelling met de juist zo persoonlijke joodse cultuur.
Vissen is het laatste teken van de dierenriem. De binding met de oude cyclus moet worden losgelaten en hieruit moet de nodige lering
worden getrokken, zodat met nieuwe ervaring toegerust begonnen kan
worden aan een nieuwe cyclus. Het is een fase van chaos en verval, de
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Apocalyps, verstilling en zelfonderzoek. Als hekkensluiter wordt vissen
zich ook bewust van wat je allemaal fout hebt gedaan in je leven. Bij
vissen komt het schuldbesef. En door je fouten heb je schuld. In de
christelijke leer wordt de mens dan ook schuldig geboren door de erfzonde begaan door Adam en Eva. Jezus Christus nam met zijn dood soffer (vissen als zelfopoffering) alle schuld van de hele mensheid op
zich. De leer van Jezus is dat je in Hem moet geloven om verlost te
worden van je schulden met als beloning het eeuwige leven. Je moet
hiervoor als een vis leven: nederig, vergevend, barmhartig, hulpvaardig.
Vissen onderwerpt zichzelf en leert door lijden. Zij gelooft in oorzaak
en gevolg en gaat ervan uit dat het ondergaan van het lijden verlichting
brengt. Hiervoor moet je je eigen identiteit loslaten en je aardse bezittingen en lusten opgeven. Dit is niet makkelijk. Want wie is sterk g enoeg om weerstand te bieden aan de aardse zondes?
Vissen is een dualistisch teken. Het donkere en het lichte zijn de
twee kanten van vissen. De donkere vis geeft zich makkelijk over aan
seksuele lusten en verslavingen. De verlichte vis houdt zich bezig met
spiritualiteit en zoekt naar verlichting en verlossing. Het is de tegenstelling tussen goed en kwaad; hemel en hel. De verlichte vissen is zich
bewust dat goed en kwaad – de twee kanten van vissen – in de mens
zelf zitten. Het kwaad heeft een karmische oorzaak. Hierdoor moet de
mens lijden. Om het lot te overstijgen moet vissen zich van zijn eigen
goed en kwaad bewust worden. Door het kwaad liefdevol te accepteren kan het bestreden worden. Op deze manier kan vissen het goed en
kwaad oplossen in de Heilige Geest. De Kerk vond dit voor het gew one volk te moeilijk. Zij gaf daarom het kwaad een gezicht met de duivel.
Een vissenmens staat met één been op aarde en met het andere
been in het hiernamaals. Vissen begrijpt beide werelden. Geen andere
godsdienst dan het christendom kent een zo sterke nadruk op deze
vissendualiteit. Het christendom is een 2000 jaar durend gevecht tegen
de duisternis en de zoektocht naar het licht.
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Het is moeilijk om de beide werelden van elkaar te onderscheiden.
Want hoe weet je of je bedrogen wordt door de duivel? Wat is echt en
wat is nep? Of is die christelijke leer zelf een dwaling? Wie zegt dat
Jezus de Zoon van God was? De enige antwoord is het pure geloof in
het Al omdat je het intuïtief zeker weet. Je moet durven je eigen IK los
te laten en puur geloven in Jezus Christus. Alleen het irrationele geloof
in de eenheid van het Al geeft de verlossing van het lot.
Wij staan aan de dageraad van het cultureel watermantijdperk (2150 4310 n.Chr.). Dit teken past beter bij Homo Sapiens. Ons rationele
verstand vertelt ons dat de wonderen die in de Bijbel staan niet mog elijk zijn. Met de toenemende kracht van waterman begrijpen we niet
meer wat de christenen 2000 jaar lang heeft bezield. Vooral het opg even van je eigen identiteit is tegenwoordig moeilijk te begrijpen. Als
binnenkort het watermantijdperk begint zal de mensheid een moeilijk
tijdperk achter zich laten.
Waterman is het teken van vrijheid, gelijkheid en broederschap. In
het culturele watermantijdperk zal er op revolutionaire wijze worden
gebroken met de oude machtsverhoudingen. Waterman bedenkt co ncepten voor een betere toekomst. Het ideaal van waterman is dat de
Nieuwe Mens zijn geluk vindt in een soort communistische heilstaat.
Maar omdat waterman het teken is van het ideaal zal dit altijd wel een
utopie blijven.
De volken van de culturele tijdperken domineren de geschiedenis. De
Egyptenaren waren als een rots in de branding het volk van de stiercultuur. Zij waren er van overtuigd dat zij een uitverkoren volk waren met
een nationale lotsbestemming. Hun stabiele maatschappij met de farao
als godkoning inspireerden vele volken. De Joden vonden hun bezieling in Egypte. Mozes bevrijdde hen van het juk van de farao’s en sloot
in de Sinaï een verbond met God. Als uitverkoren geloofden zij als
eersten in één God. Met hen begon het monotheïsme (geloof in een
God) dat nu wijd over de wereld is verbreid. Nu zijn de christenen al
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tweeduizend jaar het ‘superieure ras’. Karel de Grote sloot het macht ige verbond tussen Kerk en staat. Hoewel Napoleon Kerk en staat officieel scheidde handelen veel Westerse leiders nog steeds vanuit het
christelijke gedachtegoed (goed en kwaad). Waterman gelooft niet in
God maar in de mens zelf. Want de mens die kan wat. Met gentechn ologie zal de vernuftige waterman een uitverkoren Übermensch maken.
Eens zal ook het uur van waterman zijn geslagen. Rond 4310 n.Chr. zal
steenbok het estafettestokje van waterman overnemen.
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De dag en nacht van culturen

De culturele tijdperken uitten zich in de hoofdculturen: het vissentijdperk in het christendom, het ramtijdperk in het Jodendom en het stiertijdperk in de oud-Egyptische cultuur. Wie eens kritisch naar de bloeitijden van deze culturen kijkt ziet dat er iets niet klopt: de werkelijke
bloeitijden van deze culturen lijken twee keer langer te duren dan de
overeenkomstige culturele tijdperken.
Het culturele stiertijdperk duurde van 4360 tot 2190 voor Christus.
Egypte kwam in deze tijd tot grote bloei met het Oude Rijk. Maar na
het einde van het culturele stiertijdperk kwam Egypte nog twee keer
tot grote bloei in het Midden Rijk (2040-1790) en in het Nieuwe Rijk
(1550-1070). Hierna bleef het koningschap nog lange tijd in stand. De
laatste Egyptische farao – Cleopatra – stierf in 30 v.Chr. Pas met de
opkomst van de islam in de zevende eeuw na Christus verdween de
Egyptische cultuur volledig van de aardbodem. Alles bij elkaar bloeide
de Egyptische cultuur grofweg twee keer langer dan het culturele stiertijdperk.
Bij het culturele ramtijdperk zien we hetzelfde patroon. Abraham
leefde rond 2000 v.Chr., dus bij het begin van het culturele ramtijdperk.
Het einde van het culturele ramtijdperk ging gepaard met een grote
klap voor het Jodendom. Toen veroverden de Romeinen in de eerste
na Christus de onafhankelijke joodse staat. Maar dit betekende geen szins het einde van het Jodendom. Ze zouden nog een grote stempel
drukken op de wereldgeschiedenis. Nu ze sinds 1948 weer terug zijn in
Israël lijken ze in hun eindstrijd te zijn gekomen. Orthodoxe Joden
verwachten binnen niet al te lange tijd de komst van de Messias. Als
het Jodendom binnen enkele eeuwen verdwijnt, dan heeft het net als
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Egypte ook grofweg twee keer langer gebloeid dan de tijdsduur van het
cultureel ramtijdperk.
Momenteel zitten we in de eindtijd van het culturele vissentijdperk.
Maar het is onvoorstelbaar dat hiermee ook het christendom binnenkort zal verdwijnen. Concluderend lijken culturen twee keer langer te
leven dan je zou verwachten. Dit probleem kan worden opgelost door
verschillende fases te introduceren.

Cyclus culturele tijdperken [loopt tegengesteld]
6520 vC

4360 vC

Tweelingentijdperk Stiertijdperk

2190 vC

20 vC

2150 nC

Ramtijdperk

Vissentijdperk

Watermantijdperk

Stier hoofdcultuur
EGYPTE
Ram hoofdcultuur
SEMIE TEN / JODENDOM
Vissen hoofdcultuur
CHRIS TENDOM

De culturele tijdperken en hun hoofdculturen zijn een afgeleid uit de precessiebeweging
van de Aarde. Omdat deze in tegengestelde richting draait is de volgorde van de culturele
tijdperken ook tegengesteld van vissen naar ram.
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De fases van culturen

De culturen hebben fases welke overeenkomen met die van het etmaal.
Dit lijkt misschien op het eerste gezicht appels met peren vergelijken.
Maar als u bedenkt dat zowel de culturele tijdperken als het etmaal
voortkomen uit de rotatiebewegingen van de aarde, is het misschien
toch geen gekke gedachte. Het etmaal is namelijk de tijd waarin de aa rde één omwenteling maakt om haar rotatie-as en het culturele tijdperk
is 1/12 deel van de tijd waarin de aardas één omwenteling maakt om
haar precessie-as. Deze rotatiebewegingen zijn met elkaar te vergelijken. Alleen de tijdsduur verschilt: één precessieomwenteling duurt
26.000 jaar en één rotatieomwenteling duurt 24 uur. Het verloop van
het etmaal is dus te vergelijken met dat van het culturele tijdperk. Hoe
verloopt een etmaal? Ik onderscheid de volgende vier fases:
1.
2.
3.
4.

De
De
De
De

opkomstfase
dagfase
nachtfase
assimilatiefase

0–6
6 – 18
18 – 6
6 – 12

uur
uur
uur
uur

De eerste fase noem ik de opkomstfase. Deze fase overbrugt het verschil tussen het begin van het officiële etmaal dat om t waalf uur ’s
nachts begint (dan begint officieel een nieuwe dag) en het gevoelsmat ige etmaal dat pas bij zonsopkomst rond zes uur ’s ochtends begint. Zo
begint gevoelsmatig de maandag niet om twaalf uur ’s nachts maar pas
bij zonsopkomst als we na de nacht wakker worden. De opkomstfase
duurt zo van twaalf uur ’s nachts tot zes uur ’s ochtends. De tweede
fase is de dagfase. Dit is de periode dat het ongeveer twaalf uur licht is.
Na de dagfase volgt logischerwijs de nachtfase: de twaalf uur duisternis. De nachtfase eindigt bij een nieuwe zonsopkomst rond zes uur ‘s
ochtends. Daarna begint gevoelsmatig een nieuw etmaal: de dinsdag in
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ons voorbeeld. Maar de maandag is dan (ook gevoelsmatig) nog niet
meteen helemaal verdwenen. Zo kunnen de dromen van de (maandag)nacht nog een tijdje in ons hoofd blijven hangen of willen de dansers op een after party nog niet toegeven aan de nieuwe dag, of herinnert de langzaam wegtrekkende ochtendmist nog aan de nacht. Dit
naijlen van de maandag noem ik de assimilatiefase. Deze duurt van zes
uur ’s ochtends tot het middaguur.

27

BIOLOGISCH ETMAAL
DAG
opkomst

12

3

ochtend

6

9

NACHT
middag

12

15

avond

18

slaap

21

24

3

assimilatie

6

9

RAM HOOFDCULTUUR
opkomst

DAG

NACHT

assimilatie

De fases van het etmaal (boven) volgen uit de sinusvormige beweging van de zon aan de
hemel, welke wordt veroorzaakt door de rotatiebeweging van de aarde om haar rotatieas. De fases van een hoofdcultuur (onder) volgen uit de sinusvormige beweging van de
astrologische principes, welke wordt veroorzaakt door de rotatiebeweging van de aarde
om haar precessie-as.
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De golvende beweging van de zon is de motor achter de fases van het
etmaal en de sinusachtige beweging van de astrologische principes is de
motor achter de culturen. Een hoofdcultuur is zo dé uiting van het
overeenkomstige astrologische principe. Het ramprincipe uit zich in de
ram hoofdcultuur: het Jodendom.
Elke hoofdcultuur heeft net als het etmaal vier fases waarbij de dag en de nachtfase de belangrijkste zijn. Deze dag- en nachtfase hebben
een bepaald patroon. Dit is hetzelfde patroon als de dag en nacht op
aarde. Iedereen kent dit patroon wel: als het op de ene helft van de
aarde dag is, is het op de andere helft altijd automatisch nacht. Als het
in Amsterdam ‘dag’ is, dan is het aan de andere kant van de aarde - in
Nieuw-Zeeland - ‘nacht’. Het dagnachtritme is te vergelijken met het
ritme van de culturele tijdperken. De dag is een mannelijk tijdperk (wit)
omdat het mannelijke principe warm, actief en scheppend is. De nacht
is een vrouwelijk tijdperk (zwart) omdat het vrouwelijke principe koud,
passief en ontvankelijk is. Het enige verschil is de tijdsduur: in plaats
van de 12 uur duren de dag- en de nachtfase van een hoofdcultuur elk
2168 jaar. In een schema zien deze patronen er als volgt uit.
Rotatie aardas
24 uur

24 uur

Etmaal Nieuw -Zeeland

Etmaal Nieuw -Zeeland

DAG

NACHT

DAG

Etmaal Amsterdam
DAG

NACHT

Precessie
24 uur

2168 jaar 2168 jaar

Ram hoofdcultuur

NACHT

DAG

Etmaal Amsterdam
DAG

2168 jaar

NACHT

NACHT

Waterman hoofdcultuur
DAG

Vissen hoofdcultuur
DAG

2168 jaar 2168 jaar

NACHT

NACHT
Steenbok hoofdcultuur
DAG

NACHT

De rotatie van de aardas wordt op een vaste plaats op de aardkorst beleefd als het dagnachtritme. De invloed van de precessie wordt ervaren in de hoofdculturen met een dag en nachtfase. Het verschil tussen de twee bewegingen is dat het etmaal is gebaseerd op
een hele omwenteling van de aardas (24 uur) en dat de hoofdculturen zijn gebaseerd op
twee omwentelingen (2 x 2150 jaar).
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Met de introductie van de dag- en nachtfase mag een hoofdcultuur
twee keer langer bloeien dan alleen maar het overeenkomende culturele
tijdperk. Hiermee kunnen de bloeitijden van de hoofdculturen worden
verklaard. Het einde van de nachtfase van de stier hoofdcultuur rond
20 v.Chr. komt goed overeen met de laatste Egyptische Farao - Cleopatra - die in 30 v.Chr. zelfmoord pleegde. Daarna assimileerde de Egyptische cultuur in het Romeinse Rijk en het christendom. De ram
hoofdcultuur bevindt zich nu tegen het einde van de nachtfase. Met de
staat Israël lijken de Joden hun doel te hebben bereikt. Dit komt overeen met het karakter van de nachtfase; het bereiken van de bestemming. Vurig als ram vechten ze nu hun eindstrijd. Na 2150 n.Chr. zal
de ram hoofdcultuur gaan assimileren in de waterman hoofdcultuur.
Op revolutionaire wijze zullen de Joden dan hun hoop op de komst
van de Messias vinden in de utopie van waterman.
Het einde van de nachtfase verklaart zo goed het einde van de
hoofdculturen. Maar met de vier fases kan nog veel meer worden verklaard. Laten we de ram hoofdcultuur eens onder de loep nemen.

De ram hoofdcultuur: de Joden en de Semieten

De eerste fase van de ram hoofdcultuur is de opkomstfase. Deze b egint net als bij de opkomstfase van het etmaal op het punt waar het
ramprincipe (vergelijk de zon) op ‘zijn laagste punt staat’. Dit was ongeveer in het jaar 3270 v.Chr. (zie onderstaand figuur). Het stierprincipe was toen op haar hoogtepunt. Hierna werd het ramprincipe steeds
sterker ten koste van stier. Hierdoor werd het ramprincipe steeds beter
zichtbaar in de geschiedenis; de volken gingen zich steeds ‘rammiger’
gedragen. Een voorbeeld hiervan is de eerste oorlogen. Vechten is t ypisch voor de strijdvaardige ram. Een andere uiting van ram was het

30

zwerven. Nomadische volken zouden met hun migraties een steeds
grote stempel gaan drukken op de wereldgeschiedenis. In de opkomstfase vinden de voorbereidingen plaats voor het begin van een hoofdcultuur. In deze tijd zien we de Semieten (ram hoofdcultuur) het strijdtoneel opkomen. Ze kwamen als nomade uit de woestijn en trokken de
steden van Mesopotamië binnen.

RAM HOOFDCULTUUR
opkomst

DAG

NACHT

assimilatie

Invloeden van de principes in de hoofdcultuur
De vier fases van de ram hoofdcultuur met de invloeden van de astrologische principes.

Op een gegeven moment werd het ramprincipe sterker dan het stierprincipe. Toen begon de dagfase van de ram hoofdcultuur. Dit is vergelijkbaar met de zonsopkomst: de zon wordt sterker dan de duisternis
van de nacht. De zonsopkomst van het Jodendom was rond het jaar
2190 v.Chr. In deze tijd zag een Semiet uit de stad Ur in Mesopotamië
het licht. Hij heette Abraham. Met hem begon de dagfase van de ram
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hoofdcultuur. De dagfase is de grote bloeitijd. De hoofdcultuur is dan
de dominant cultuur. Dit was de tijd van het Oude Testament; de ‘zo nnige tijd’ voor het Jodendom.
Halverwege de dagfase rond 1110 v.Chr. was het ramprincipe op zijn
sterkst (vergelijk twaalf uur ’s middags). De geschiedenis had nu zeer
sterke raminvloeden. Tegelijkertijd begon het vissenprincipe.
En nu gebeurt er iets bijzonders. Op het moment dat het vissenprincipe aanvangt (rond 1110 v.Chr.) gaat de ram hoofdcultuur het vissenprincipe in zich opnemen. De ram hoofdcultuur krijgt zo halverwege de dagfase naast ram- ook vissenkenmerken. In het begin is deze
visseninvloed nog klein, maar gedurende de dagfase en vooral in de
nachtfase wordt deze steeds groter. Zo zien we de joodse god langzaam veranderen van een persoonlijke toornende ramgod in een un iversele vredelievende vissengod. De visseninvloed zien we ook in het
karakter van de Joden. In de dagfase streden (ram) ze moedig (ram)
voor hun eigen staat. In de nachtfase waren ze het slachtoffer (vissen)
van hun lot (vissen).
Rond 20 v.Chr. werd het vissenprincipe sterker dan het ramprincipe
en begon de nachtfase (20 v.Chr.-2150 n.Chr.) van de ram hoofdcultuur. Zoals we al zagen betekent de nachtfase niet het einde van een
hoofdcultuur. Integendeel, het bereikt dan haar volle wasdom. De ram
hoofdcultuur identificeer ik als de Semitische volken. De broedervo lken van de Joden gingen in de nachtfase ook geloven in die ene God;
ze noemden deze Allah. In de nachtfase bleven de Joden een belangrijke rol spelen in de wereldgeschiedenis. Het Jodendom kwam in Moors
Spanje tot een grote bloei. Maar een hoofdcultuur is dan niet meer
dominant. Het christendom (vissen hoofdcultuur) domineerde het Jodendom. De nachtfase was voor het Jodendom dan ook een duistere
tijd. De strijdbare ram was ‘gehandicapt’ door de zachte volgzame vissen. Met de visseninvloed waren de Joden in de Middeleeuwen het
slachtoffer van discriminatie, vervolging en vernietiging.
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Maar er was hoop. Halverwege de nachtfase begon rond het jaar
1060 n.Chr. het watermanprincipe. Elke hoofdcultuur gaat ook dit
nieuwe principe in zich opnemen. Dit betekent dat de ram hoofdcultuur na 1060 n.Chr. ook waterinvloeden kreeg. De ram hoofdcultuur
heeft zo na 1060 n.Chr. drie invloeden: ram, vissen en waterman. Watermannen zijn rebels, slim, theoretisch, geloven in de mens en in een
betere toekomst. Ze zijn altijd bijzonder. Zomaar een paar namen van
bekende Joden: Jerry Springer, Tony Curtis, Paul Simon, Barbara Streisand, Elvis Presley, Dustin Hoffman, Bette Midler, Bob Dylan, Lou
Reed, Franz Kafka, Boris Becker, Nostradamus, Steven Spielberg, Oliver Stone. Opvallend vaak zijn slimme mensen in de filosofie, politiek,
kunst en wetenschap Joden. Bijvoorbeeld Einstein, Spinoza, Kissinger
Wittgenstein, Freud en Marx. Watermannen willen echte vrijheid en
gelijkheid. Waterman maakt de ram bijzonder. Met de watermaninvloed gingen de Joden vechten om hun vrijheid.
De ram hoofdcultuur is nu aan het einde van de nachtfase. Rond
2150 n.Chr. begint de assimilatiefase. In deze laatste fase verdwijnt het
Jodendom uit de voorste gelederen van de wereldpolitiek. Ze zullen
assimileren in de nieuwe hoofdcultuur: de waterman hoofdcultuur. In
de assimilatiefase draagt de hoofdcultuur de vrucht van de nachtfase
over aan de cultuur waarin zij assimileert. Het Jodendom zal zo een
grote inspiratiebron zijn voor de waterman hoofdcultuur. Aan het eind
van de assimilatiefase zal de ram hoofdcultuur rond 3230 n.Chr. volledig zijn verdwenen.
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De fases van de hoofdculturen
MESOPOTAMIË

Tweelingen hoofdcultuur
DAG

NACHT
Stier hoofdcultuur
DAG

JODENDOM

Ram hoofdcultuur
DAG

CHRISTENDOM

EGYPTE

NACHT

NACHT
Vissen hoofdcultuur
DAG

DE NIEUWE MENS

NACHT
Waterman hoofdcultuur
DAG

NACHT

De stier hoofdcultuur: Egypte

In de opkomstfase vinden steeds de ‘voorbereidingen’ plaats voor de
hoofdcultuur. In de opkomstfase van de stier hoofdcultuur (Egypte)
werd het Nijldal door de eerste mensen gekoloniseerd. De dagfase is
de grote bloeitijd van een hoofdcultuur. Egypte ontwikkelde toen zich
tot een stabiele agrarische samenleving. Er was vrede, rust en welvaart.
De Egyptenaar hield zich bezig met zijn akker en zijn bezit. De orde
van stier werd geconcretiseerd met de kolossale piramiden. Egypte was
dan ook als hoofdcultuur geen gewoon land. Hun religie, kijk op de
wereld en gemeenschap kende zijn gelijke niet in de wereld.
In de nachtfase werd Egypte veel meer een ‘gewoon’ rijk, net als de
vele andere. Ze bouwden toen veel slordiger dan in hun dagfase. Ook
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was het gedaan met de rust en vrede. Ze hadden slaven en de farao’s
voerden persoonlijk oorlog. Dit is de invloed van ram in Egypte. Vanaf
3270 v.Chr. had de stier hoofdcultuur raminvloeden opgenomen. De
orde en stabiliteit van stier werd met ram verpersoonlijkt in de faraocultus. De koning (farao) moest de orde van de wereld waarborgen. Hij
was als intermediair tussen de goden en de mensen de heilbrenger op
aarde. Als zoon van Osiris was hij half menselijk en half goddelijk. Na
zijn dood vervulde de farao in het dodenrijk de rol van Osiris die de
god van het dodenrijk was. In deze rol bestendigde de farao het eeuw ige leven in het dodenrijk. Elke farao verving de vorige heersende farao
van het dodenrijk. In dit eeuwigdurende proces van opvolging werd de
farao als ‘reddergod’ gezien: symbool van herrijzenis uit de dood.
De tijd dat Egypte door koningen werd geregeerd komt goed overeen met de tijd waarin Egypte veel raminvloeden heeft. De eerste d ynastie was rond het jaar 3000 v.Chr. en de laatste farao was Cleopatra
die leefde tot 30 v.Chr. Haar dood markeerde het einde van de nachtfase.
Toen droeg de stier hoofdcultuur haar vrucht over aan de vissen
hoofdcultuur: Egypte assimileerde in het christendom. Men kan Jezus
Christus als de laatste (Egyptische) godkoning beschouwen. Net als de
farao was hij Zoon van God; half mens, half god. Was Hij niet de laa tste menselijke incarnatie van de Zonnegod Amon-Re, de bron van al
het licht en het leven? Nieuwe farao’s waren met de Heiland overb odig
geworden omdat het pure geloof in Jezus Christus als laatste heilbrenger voldoende was voor de verlossing van de hele mensheid met het
eeuwige leven in het dodenrijk.
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De vissen hoofdcultuur: het christendom

In de opkomstfase van de vissen hoofdcultuur zien we een staalkaart
aan spiritualiteit. In het oosten vindt de Boeddha zijn verlichting. In
het Westen ontstaan veel mysteriegodsdiensten. Binnen het Jodendom
ontstaan verschillende sekten. Bij het ochtendgloren van de dagfase
hadden veel mensen het idee dat ze in een eindtijd leefden. Als laatste
teken voelt vissen zich vervreemd van de wereld en voorziet hij de
Apocalyps. De Messias zou snel komen om de mensheid te verlossen.
Omdat Christus de Joden niet bevrijdde van het juk van de Romeinen
konden veel Joden niet geloven dat Christus de zoon van God was.
Het Jodendom bleef zo bestaan. De boodschap van Christus was echter dat je in Hem moest geloven (vissen) om verlossing (vissen) te vinden.
In de dagfase domineerde het christendom Europa. Het middeleeuwse denken was hier het hoogtepunt van. En nog steeds is het
christelijke gedachtegoed de belangrijkste leidraad in de maatschappij.
Halverwege de dagfase ging de vissen hoofdcultuur het watermanprincipe in zich opnemen. Dit gebeurde vanaf 1060 n.Chr. We zien
dan de eerste breukjes in het middeleeuwse denken. Via de islamieten
kwamen de christenen in contact het complete werk van Plato en Aristoteles. De monniken van de scholastiek gingen de schepping theoretisch onderzoeken. Het individu kwam steeds meer op de voorgrond.
Dit nieuwe watermandenken leidde tot de Renaissance, de Verlichting
en tot de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap (drie
keer waterman). Een andere grote invloed van waterman is de aa ndacht voor wetenschap en techniek.
Ook in het christendom kwam het individu (waterman) naar de
voorgrond. In de protestante kerk werd het individu gestimuleerd om
het woord van de Bijbel te onderzoeken. Christenen zoeken niet meer
als een vis eenzaam naar verlichting en verlossing maar vechten op de
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barricaden voor vrijheid, gelijkheid en broederschap voor alle mensen
op aarde. Deze watermaninvloed in het christendom uit zich in de sociale kerk.

De tweelingen hoofdcultuur: Mesopotamië

Tot slot ga ik met de vier fases eens verder terugkijken in de geschiedenis. Vóór het stiertijdperk was het tweelingentijdperk. Welke cultuur
is typisch voor tweelingen? Deze vraag is totnogtoe niet beantwoord.
Met het model met de vier fases kunnen culturen beter worden geduid
waardoor het mogelijk om de tweelingen hoofdcultuur te duiden.
Deze uitte zich natuurlijk in de cultuur van het Tweestromenland:
Mesopotamië, de bakermat van de beschaving. Ongeveer in 7500
v.Chr. werd dit land gekoloniseerd. Dit jaartal komt goed overeen met
het begin van de opkomstfase van de tweelingen hoofdcultuur in 7610
v.Chr. Het culturele tweelingentijdperk was de overgang van domus
(kreeft, het tijdperk vóór tweelingen) naar civitas: van huis naar g emeenschap.
Het Tweestromenland was voor de kolonisten moeilijk ontginbaar.
Ook zorgde het extreme klimaat voor problemen. Nieuwe overlevingsstrategieën waren nodig. Men moest flexibel reageren op zijn omg eving. Het succes van de kolonisatie van het nieuwe land hing af van de
mate waarin men communiceerde met zijn buren. Dit is het wezen va n
tweelingen. Mesopotamië werd de bakermat van de eerste sociale g emeenschappen. Voor miljoenen jaren was een gemeenschap nooit groter geweest de familie of de clan. In de tweelingen hoofdcultuur on twikkelde de Mesopotamiërs een complex sociaal stelsel van omgangsvormen tussen boeren, priesters, ambachtslieden en handelaren. Essentieel voor een complexe beschaving. De nieuwe gemeenschappen w a-
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ren afhankelijk van hun directe omgeving en van elkaar. Dit was nieuw
voor de mensheid. De Mesopotamiërs werden ook wel gedwongen om
samen te werken. De irrigatielandbouw was veel complexer dan de regenlandbouw. Men moest dijken en irrigatiekanalen aanleggen. Alleen
met een gezamenlijke inspanning kon de dorre woestijn van Mesop otamië geschikt worden gemaakt voor akkerbouw. De interactieve tweelingen is de meester van de communicatie. Het water en voedsel moesten eerlijk worden verdeeld. De mens leerde met elkaar rekening te
houden.

De tweelingenmetropool Ur

Ook liet tweelingen zijn hersens werken. De Mesopotamiërs vonden
de ploeg en het wiel uit. Met deze uitvindingen werd de irrigatielandbouw zeer productief. Met twee of zelfs drie oogsten per jaar konden
vele monden worden gevoed. Met de overproductie konden voor het
eerst ook niet-boeren zoals priesters, en ambachtslieden worden gevoed. Een andere nieuwe groep mensen was die van de handelaren.
Mesopotamië was de eerste beschaving die met de handel grote wel38

vaart bereikte. Tweelingen is als geen ander de zakenman of handelaar.
Het sociale netwerk in Mesopotamië was in de dagfase flexibel en succesvol.
In de nachtfase kwam de tweelingen hoofdcultuur tot haar volle
wasdom. Dankzij migranten welke wij nu de Soemeriërs noemen on twikkelde Mesopotamië zich tot de eerste geciviliseerde beschaving in
de wereld. De Soemeriërs vonden het schrift uit en beoefenden algebra, geneeskunde en astrologie. In een groot stedelijk netwerk in Zuid Mesopotamië bruisten steden met 50.000 inwoners als dynamische
metropolen. Het sociale netwerk van tweelingen bereikte toen zijn
hoogtepunt.
Tussen 2000 en 1000 v.Chr. werd de Soemerische cultuur verdrongen door de Semitische stammen. Dit komt precies overeen met de
assimilatiefase van de tweelingen hoofdcultuur welke loopt van 2190
tot 1110 v.Chr. In deze fase assimileert tweelingen in de ram hoofdcultuur: de Semieten. De Semitische volken zoals de Babyloniërs, Assyriërs en de Joden beschouwden zich dan ook als de erfgenamen van de
Soemeriërs.
Net als iedereen op aarde een etmaal beleeft met een opkomst -, dag-,
nacht- en assimilatiefase doorlopen de Mesopotamiërs, Egyptenaren,
Semieten, Christenen en al de andere hoofdculturen allen de vier fases.
Deze vertellen het grote verhaal van een hoofdcultuur. Ze bepalen de
geboorte, de bloei, de vrucht en het einde van een cultuur. De toevoeging van de vier fases betekent een verrijking van de astrologie.
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Protoculturen voor de hoofdculturen

Rond 2150 volgt de waterman hoofdcultuur op de vissen hoofdcultuur. Eigenlijk heel opmerkelijk want vissen zit zo voor waterman. In
de gewone volgorde van de twaalf sterrenbeelden zit steenbok voor
waterman. Dit is de logische volgorde: waterman wil zich bevrijden uit
de ketenen van steenbok. Alleen steenbok kan de juiste omstandigh eden creëren voor waterman. Maar hoe zou dit straks gaan? Hoe kan
waterman een revolutie ontketenen tegen een geloof dat naastenliefde
predikt? Dat wordt toveren! Het wordt tijd voor een nieuw visie.
De oplossing van het probleem ligt in het normale levensverhaal.
Astrologen verdelen elk leven in twaalf fases. Elke fase komt overeen
met een sterrenbeeld. Ram begint elk levensverhaal met de geboorte.
In de tweelingenfase komt de pubertijd. De leeuwfase is de tijd van het
bereiken van de volwassenheid en het huwelijk. In de schorpioenfase
ben je over de helft en krijg je een midlifecrisis, enzovoort. Het valt
hierbij op dat elke fase de juiste omstandigheden schept voor de vo lgende fase waardoor er een samenhangende levenscyclus ontstaat.
Ram kan pas worden geboren nadat vissen de oude cyclus heeft on tbonden. Leeuw kan pas volwassen worden nadat kreeft de identiteit
heeft vastgelegd. Schorpioen kan pas een transformatieproces op gang
brengen nadat weegschaal een stabiel evenwicht heeft gecreëerd.
Steenbok kan pas gaan uitkristalliseren nadat boogschutter zijn expansieve werk heeft gedaan. Waterman kan alleen maar een revolutie ontketenen nadat steenbok vaste maar ook starre structuren heeft aang elegd. Voor elk teken is het voorliggende teken essentieel. Dit is een
belangrijke constatering voor de oplossing. Elk leven bewandelt de
twaalf fases van de dierenriemtekens: de logische volgorde is van ram
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naar vissen. Maar hoe verloopt dit levensverhaal voor de culturen op
aarde?

Cyclus culturele tijdperken
6520 vC

4360 vC

Tweelingentijdperk Stiertijdperk

2190 vC

20 vC

2150 nC

Ramtijdperk

Vissentijdperk

Watermantijdperk

Tweelingen hoofdcultuur
Cyclus van hoofdculturen

MESOPOTAMIË

?

Volgen elkaar op als een
rode draad in de wereldgeschiedenis

Stier hoofdcultuur
EGYPTE

?

Ram hoofdcultuur
SEMIE TEN / JODENDOM

?
Omdat de hoofdculturen tegeng esteld lopen van vissen naar ram
kunnen ze onmogelijk de juiste omstandigheden voor elkaar creëren:
PROBLEEM!

Vissen hoofdcultuur
CHRIS TENDOM

?

Waterman hoofdcultuur
DE NIEUWE MENS

De volgorde van de hoofdculturen loopt vissen naar ram. Dit is tegengesteld aan de no rmale cyclus welke loopt van ram naar vissen. De veroorzaker van de ‘ellende’ is de precessiebeweging – de motor achter de hoofdculturen – welke tegengesteld roteert ten opzichte van de andere rotatiebewegingen van de aarde.

41

Bij de hoofdculturen is er iets vreemds aan de hand omdat de tekens in
de tegengestelde cyclus elkaar in het geheel niet logisch opvolgen.
Normaal zou een nieuwe cyclus met een ramcultuur moeten beginnen
welke wordt gevolgd door een stiercultuur. Wat ram zaait zou dan
kunnen stier aarden. Maar in de tegengestelde cyclus komt vissen na
ram. Datgene wat ram heeft gezaaid zou vissen meteen alweer oplo ssen. Nog voordat de andere tekens aan het woord zijn gekomen.
In de tegengestelde cyclus is vissen het eerste teken. Dit is alsof een
mensenleven met de vissenfase (66-72 jaar) begint en eindigt met de
ramfase (0-6 jaar). U begrijpt dat hier iets heel vreemds aan de hand is.
De tegengestelde cyclus is ons volkomen vreemd omdat de tijd achteruit lijkt te lopen. Nogmaals het probleem: hoe verloopt de tegengestelde cyclus van de culturen?
De signalering en oplossing van dit probleem is nog een braakliggend terrein in de astrologie. Met het volgende voorbeeld werk ik naar
de oplossing.
Stel dat de jarige Jochem zijn vrienden uitnodigt voor een etentje.
Hiervoor moet hij een aantal achtereenvolgende handelingen verrichten. Na zijn idee om mensen uit te nodigen gaat hij boodschappen
doen en vervolgens de maaltijd bereiden. Na het eten volgt de hand eling tafel afruimen en de onvermijdelijke afwas.
Als nu net als de culturen deze logische volgorde van handelingen
tegengesteld loopt kunt u al raden dat er problemen ontstaan. Het leuke etentje zou heel vreemd gaan verlopen. Na de binnenkomst van
Jochem’ gasten gaat hij eerst beginnen met de afwas, gevolgd door het
eten. Daarna gaat hij koken en inkopen doen. In het onderstaande
schema geven de groene pijlen de juiste volgorde aan en de rode pijlen
de tegengestelde volgorde.
In de logische volgorde volgen de handelingen elkaar logisch op;
koken komt vóór het eten. Je kan stellen dat de handeling koken de
noodzakelijke omstandigheden creëert voor de handeling eten. Maar in
de tegengestelde cyclus komt de handeling koken pas ná het eten en is
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er een probleem: er is niets te eten. De tegengestelde volgorde lijkt
onmogelijk. De oplossing van het probleem is om extra handelingen
toe te voegen. Jochem gaat nog een extra keer koken om te kunnen
eten. De volgorde wordt dan: koken als extra handeling t.b.v. eten →
eten → koken als hoofdhandeling omdat de jarige Jochem werd g edwongen de tegengestelde cyclus uit te voeren. Hieronder zijn de
hoofdhandelingen en de extra handelingen weergegeven.

Logi sche volgorde van handelingen
idee

uitnodiging

inkopen

koken

eten

afwassen

uitnodiging

idee

Tegengestelde volgorde van handelingen
afwassen

eten

koken

inkopen

Hoofdhandelingen
Tegengestelde cyclus van
handelingen kan onmogelijk worden uitgevoerd.

afwassen

koken

eten

koken

inkopen

idee

Steenbok protocultuur

uitnodigen

idee

Extra handelingen
Extra cyclus van handelingen
lost de problemen op
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De rode pijl geeft de tegengestelde cyclus van handelingen weer (vergelijk: tegengestelde cyclus van hoofdculturen). De toegevoegde cyclus
van extra handelingen lost de problemen op. De groene pijlen geven
aan dat de extra handelingen de juiste omstandigheden creëren voor de
hoofdhandelingen. Met de extra handelingen is in theorie het probleem
opgelost.

De oplossing
Tweelingen hoofdcultuur

Ram protocultuur

Stier hoofdcultuur

Vissen protocultuur

Ram hoofdcultuur

Waterman protocultuur

Steenbok protocultuur

Vissen hoofdcultuur

Waterman hoofdcultuur





RAM nieuwe
cyclus

Ram heeft in de normale cyclus twee logische voorgangers:
1.

vissen als het directe voorgaande teken

2.

waterman als het voorgaande mannelijke teken
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Op dezelfde manier plaats ik extra culturen vóór de hoofdculturen.
Deze noem ik de protoculturen (proto betekent vóór). Er ontstaan dan
twee cycli van culturen: de hoofdculturen en de protoculturen. De a strologische tekens van deze extra protoculturen zijn die tekens welke in
de normale cyclus vóór het astrologische teken van de hoofdcultuur
zou komen. Zo komt de ram protocultuur vóór de stier hoofdcultuur
omdat ram in de normale cyclus vóór stier komt. Er is een verschil
tussen de hoofd- en protocultuur. Een hoofdcultuur manifesteert zich
als één samenhangende cultuur. Een protocultuur uit zich meestal in
meerdere culturen met hetzelfde thema.
Alleen de protoculturen kunnen de juiste omstandigheden creëren
voor de hoofdculturen omdat de protocultuur het juiste teken voor de
hoofdcultuur plaatst.
Vissen creëert de juiste omstandigheden voor ram omdat vissen het
direct voorgaande teken van ram is in de normale cyclus. Maar ook
waterman creëert de juiste omstandigheden voor ram omdat de mannelijke en vrouwelijke tekens elkaar logisch opvolgen. Het mannelijke
teken ram volgt zo op een logische manier op vissen en het mannelijke
teken waterman.
Op deze manier heeft elk teken twee logische voorgangers welke de
juiste omstandigheden voor dat teken creëren. Ram heeft in de normale cyclus dus vissen en waterman als direct logische voorgangers. A lleen vissen en waterman kunnen de juiste omstandigheden creëren
voor ram. In de tegengestelde cyclus gaat dit niet goed omdat de vissen
en waterman hoofdculturen na de ram hoofdcultuur komen. Voor vissen heb ik het probleem al opgelost; de vissen protocultuur staat n amelijk vóór ram. Om ook waterman vóór ram te krijgen splits ik de
protocultuur in een wortelfase en doelfase.
In het onderste figuur is zichtbaar hoe de doelfase van de vissen
protocultuur én de wortelfase van de waterman protoculturen de juiste
omstandigheden voor de ram hoofdcultuur creëren. Om dit goed te
kunnen doen moeten de wortel- en doelfase hun hoogtepunt hebben
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bij het begin van de hoofdcultuur. Hierom beginnen ze 1084 jaar (de
helft van 2168) eerder dan de hoofdcultuur. Tot zo ver de theorie. Zijn
deze protoculturen ook herkenbaar? En waren ze noodzakelijk voor de
hoofdculturen?

Tweelingen hoofdcultuur
DAG

MESOPOTAMIË gekoppeld aan

NACHT

KOLONISATIES

Ram protocultuur
WORTEL

DOEL
Stier hoofdcultuur
DAG

EGYPTE gekoppeld aan

NACHT

WERELDBEWUSTZIJN

Vissen protocultuur
WORTEL

DOEL
Ram hoofdcultuur
DAG

Waterman protocultuur
WORTEL

JODENDOM / SEMIETEN

NACHT

gekoppeld aan

DE IDEALE STAAT

DOEL
Vissen hoofdcultuur

CHRISTENDOM gekoppeld aan
WERELDMACHT

DAG

Steenbok protocultuur
WORTEL

DE NIEUWE MENS gekoppeld aan
EXPANSIE

NACHT

DOEL
Waterman hoofdcultuur
DAG
NACHT
Boogschutter protocultuur
WORTEL

DOEL

De fases van de protoculturen zijn 1084 jaar (de helft 2168 jaar) verschoven ten opzichte
van de dag en nachtfase omdat de protoculturen hun hoogtepunt moeten hebben bij het
begin van de hoofdcultuur. De doelfase van de waterman protoc ultuur loopt van 3270 tot
1110 v .Chr.
De ram hoofdcultuur volgt als een rode draad op de stier hoofdcultuur. Maar omdat stier
in de normale cyclus ná ram komt kan stier niet de juiste omstandigheden voor ram creëren.
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Vissen en waterman zijn de logische voorgangers van ram. De doelfase van de visse n
protocultuur en de wortelfase van de waterman protocultuur lossen de problemen op.

Rode draad van de hoofdculturen

De hoofdculturen volgen elkaar op als een rode draad in de wereldg eschiedenis. Dit is in het bovenstaande figuur met de rode pijlen aang egeven. Zo kwam het christendom (vissen) voort uit het Jodendom
(ram). Het christendom begon als een joodse sekte. Jezus was een jood.
Maar ram komt in de normale cyclus na vissen waardoor het Jodendom niet de juiste omstandigheden voor het christendom kon creëren.
De Hebreeuwse taal schoot tekort om de volle rijkdom van de verlo ssing en de eeuwigheidsdimensie van het Evangelie tot uitdrukking te
brengen en om de nieuwtestamentische hoop af te grenzen van de
Joodse eindtijd verwachting. Niet ram maar waterman is de logische
voorganger van vissen: het christendom had een watermancultuur n odig als voorganger. Alleen de ideeën van waterman zijn geschikt voor
de bewustwording van vissen. Waterman denkt filosofisch. Hij construeert nieuwe concepten voor de betere toekomst. ‘Het Griekse denken’ duid ik als de doelfase van de waterman protocultuur. Vroege
christenen grepen naar het begrippenkader van de Grieken. Vooral de
ideeënleer van Plato werd het fundament van de christelijke leer. Zijn
model over een hogere geestelijke ideeënwereld die goed en eeuwig is,
sloot goed aan bij het christelijke geloof in het eeuwigheidsleven.
Naast waterman heeft vissen ook steenbok nodig. Steenbok bouwt
een hiërarchisch systeem met strenge regels. Op deze manier kan
steenbok het hoogst haalbare bereiken, de absolute wereldmacht. Maar
de prijs hiervoor is lijden. Vissen plaats dit lijden in een goddelijk perspectief. De wortelfase van de steenbok protocultuur uitte zich in het
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machtige Romeinse Rijk. De Romeinen hebben Christus gekruisigd.
Met zijn vele slaven en onderdrukking was het Romeinse Rijk de ideale
voedingsbodem voor het vroege christendom. Alleen in het Romeinse
Rijk kon het christendom wortel schieten.
Vissen lost de oude cyclus (cultuur) op. Het Jodendom had nauwelijks iets tastbaars achtergelaten. Maar de structuren van het Romeinse
Rijk kon vissen wel oplossen. In de vroege Middeleeuwen viel het Romeinse Rijk tot chaos. Het Romeinse Rijk en ‘het Griekse denken’ creëerden als de steenbok en waterman protoculturen de juiste omstandigheden voor het christendom.
We zitten in de eindtijd van het christendom. Binnenkort begint de
waterman hoofdcultuur. Net als het christendom als een rode draad op
het Jodendom volgde zal de waterman hoofdcultuur voortkomen uit
het christendom. De christelijke deugden zoals barmhartigheid en
naastenliefde zullen de sociale waterman inspireren. Maar er ontbreekt
iets. Waterman zou straks een revolutie moeten gaan ontketenen tegen
het ‘juk’ van het christendom. Een geloof dat nederigheid en meded ogen predikt is niet de natuurlijke springplank voor waterman. Er b estaat wel een ander machtig systeem dat onderdrukt: het kapitalisme.
Dit is de doelfase van de steenbok protocultuur. Het kapitalisme creëert de ideale omstandigheden voor waterman.
Er is al een kleine groep rebellen die zich wil bevrijden uit het systeem van steenbok. Dit zijn de antiglobalisten. Zij zetten zich af tegen
de consumptiemaatschappij. Hun motto is die van waterman: vrijheid,
gelijkheid en broederschap. Waterman zal met een revolutie het kapitalisme omverwerpen waarna ieder mens in een communistische heilstaat
zich maximaal kan gaan ontplooien. Maar voordat je echt vrij kan zijn
moet je eerst steen(bok)rijk zijn en (steenbok)machtig zijn opdat and eren niet de baas over je kunnen gaan spelen. Het postmaterialistische
watermantijdperk is alleen mogelijk na de macht van steenbok.
Een tweede voorwaarde voor waterman is dat boogschutter een
spoor heeft getrokken door de geschiedenis. De boogschutter prot o-
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cultuur is al in 1060 n.Chr. begonnen en bereikt haar hoogtepunt rond
2150 n.Chr. De explosieve boogschutter is een tijd van rijkdom. Dit is
overal zichtbaar in de overvloed aan energie, voedsel, mensen en
grondstoffen. De keerzijde van boogschutter is dat hij (onbedoeld) veel
stuk maakt. De roofbouw van moeder aarde, de milieuvervuiling en de
massale uitsterfte van planten en dieren zijn de prijs voor de rijkdom.
De slimme waterman weet dat dit niet altijd zo door kan gaan. Waterman ziet het einde en maakt een utopisch model voor een betere toekomst met een nieuwe mens.
Een tweede aspect van de boogschutter protocultuur is het religieus
fanatisme. Boogschutter heeft het licht gezien en wil anderen hiervan
overtuigen. Bij het begin van de boogschutter protocultuur hielden de
christenen hun kruistochten. In de zestiende eeuw woedde in Europa
bloedige godsdienstoorlogen. Daarna richtte boogschutter zijn aa ndacht op de missie en zending. De moderne boogschutters zijn de o rthodoxe christenen en de moslimextremisten. Op de een of andere
manier zullen de ideale christen- en moslimstaat samengaan met ‘de
ideale staat’ van waterman.
Ook in het verleden creëerden de protoculturen de juiste omstandigheden voor de hoofdculturen. Met de tweelingen hoofdcultuur begon
in Mesopotamië iets wat wij nu beschaving noemen. Dit gebied was
ideaal voor de zeer productieve irrigatielandbouw. Met de vele oogsten
konden er voor het eerst ook niet-boeren worden gevoed. Er ontstond
zo een gelaagde samenleving van boeren, ambachtslieden, priesters en
handelaren. Tweelingen leerde hoe je in een sociaal netwerk met elkaar
om moest gaan. Maar tweelingen had hiervoor wel de hulp van de ram
protocultuur nodig. Mesopotamië was een ongastvrij land met droge
woestijnen en moeilijk ontginbare rivierbeddingen. Bij de geringste
tegenslag geeft de opportunistische tweelingen het al op al. Alleen
durfal ram zag een uitdaging in dit land. Ram zoekt weerstanden en wil
zijn tanden ergens inzetten. Het was ram die rond 7500 v.Chr. als eer-
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ste het lege land van Mesopotamië koloniseerde. Zo lag de ram protocultuur (wie anders) aan de bakermat van onze beschaving.
De stier hoofdcultuur (Egypte) volgde als een rode draad op tweelingen. Het sociale netwerk van tweelingen was essentieel voor de st abiliteit van de Egyptische samenleving. Archeologen vermoeden dan
ook dat de cultuur van Mesopotamië zich verspreidde over de Oude
Wereld, waaronder Egypte. Maar een sluitend bewijs dat de Egyptisch
cultuur uit Mesopotamië stamt is er niet. Tweelingen is dan ook niet de
natuurlijke voorganger van stier. Stier kan alleen maar datgene stabiliseren wat ram heeft gezaaid. De doelfase van de ram protocultuur creëerde de juiste omstandigheden voor stier. Net als ram het lege land
van Mesopotamië had gekoloniseerd (in de wortelfase) was het o pnieuw ram die de kennis van het sociale netwerk van Mesopotamië uitzaaide over de wereld. Eén zaadje kwam in het Nijldal terecht. De
ramkolonisten stichtten in de doelfase nieuwe culturen. Deze hebben
weinig sporen voor de archeologen achtergelaten.
De ontstaansgeschiedenis van Egypte is in nevelen gehuld. Wellicht
kan dit worden verklaard met vissen, de tweede voorganger van stier.
Vissen trekt een mistgordijn over (archeologische) theorieën. De wo rtelfase van de vissen protocultuur was de tijd van de Zondvloed. Veel
overleveringen vertellen over rampspoed die over de mensheid kwam.
Uiteraard heeft vissen geen bewijzen achtergelaten. Volgens de bijbel
werd de mens gestraft voor zijn zonden. Vissen onderwerpt zichzelf
en leert door lijden. Zij gelooft dat het ondergaan van het lijden verlichting brengt. Vissen brengt alle tranen van de mensheid terug naar
God. Hierdoor kan stier met een schone lei beginnen en weer genieten
van het leven. Door de zondvloed van vissen konden de Egyptenaren
weer genieten van alles wat de aarde voortbracht.
De zondvloed vergrootte het besef dat de wereld één is. Juist het
besef van vissen dat alles met elkaar is verbonden en alles een oorzaak
en een gevolg heeft, geeft stier rust en stabiliteit: hét kenmerk van
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Egypte. Alleen uit de zondvloed van vissen en de kolonisaties van ram
kon de Egyptische cultuur opbloeien.
We vervolgen de rode draad van hoofdculturen met de overgang van
stier naar ram. De Joden (ram) vonden hun ziel in Egypte (stier). Het
land van de farao’s is dan ook onlosmakelijk verbonden met het vroege
Jodendom. Volgens de bijbel verbleven de Joden meer dan 400 jaar in
Egypte. Maar stier kon niet de juiste omstandigheden scheppen voor
ram. Wat bezielde de Joden om één God te gaan aanbidden in een land
waar de goden vele gezichten hadden. De vissen protocultuur kwam de
Joden te hulp. Vissen ontbindt de oude cyclus waardoor ram iets
nieuws kon beginnen: het geloof in één god.
Waterman is de tweede wortel van ram. Waterman bedenkt abstracte
modellen over wat hij om zich heen ziet. Deze zijn vaak revolutionair.
De excentrieke waterman is zijn tijd altijd vooruit. Bij het begin van de
ram hoofdcultuur liet Abraham de oude goden achter zich en nam hij
een volstrekt nieuw godsidee aan. Het was de revolutionaire overgang
van het polytheïsme (verering meerdere goden) naar het monotheïsme
(verering van één god). De oude godenfamilie was tastbaar en menselijk en ging vaak gepaard met afgoderij, magie en waarzeggerij. Jahweh
daarentegen was almachtig en bovennatuurlijk. En het was een abstra cte God. Met de tien geboden mochten er geen afbeeldingen van Hem
worden gemaakt. De abstracte waterman en de spirituele vissen effenden zo het pad voor ram.

Koppeling tussen de hoofd- en protocultuur

Er is altijd één hoofdcultuur en één protocultuur actief. De ram hoofdcultuur loopt bijvoorbeeld gelijk met de waterman protocultuur. Uit de
geschiedenis blijkt dat deze gelijklopende hoofd- en protoculturen pa-
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ren vormen welke een koppeling met elkaar aangaan. De protocultuur
beïnvloedt de gelijklopende hoofdcultuur en de andersom. Het resultaat van deze koppeling is dat de culturen van een cultureel tijdperk
zowel invloeden hebben van het astrologische teken van de hoofdcultuur als van de protocultuur.

In de stier hoofdcultuur waren de volken plaatsgebonden en grotendeels geïsoleerd maar
tegelijkertijd had de mens in de vissen protocultuur het bewustzijn dat hij een onderdeel
was van een groter kosmisch geheel. Dit legde hij vast door zijn plaats op aarde en in de
kosmos vast te leggen in de megalithische monumenten zo als Stonehenge en de Piramiden. Hierin versteende stier de bewegingen van de aarde.

Deze koppeling is de sleutel voor een dieper inzicht op de hoofdcult uren. Want de Egyptische cultuur is veel te mysterieus om alleen met
stier te kunnen worden verklaard. Stier is te nuchter, te gewoontjes om
een cultuur voort te brengen waar we ondanks de rijke nalatenschap
maar geen vat op kunnen krijgen. De koppeling tussen de stier hoofdcultuur en de vissen protocultuur geeft een verklaring. Vissen is het
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teken van de goddelijke vaagheid. Als laatste teken van de dierenriem
wil vissen terugkeren naar god. Vissen trekt lering uit het oude leven
en gelooft dat hij het nog een keer mag proberen. De Egyptenaren
verankerden dit geloof van vissen in hun beschaving. Het thema van
het leven na de dood heeft altijd een prominente plaats gehad in hun
geloofsbeleving. De fascinatie voor de dood beleden ze zoals vissen de
dood beschouwd; als de doorgang naar het volgende leven.
De spiritualiteit van de Egyptenaren was een mengeling van stier
met visseninvloeden. Stier wil vooral het aardse consolideren. De
Egyptenaren geloofden dat het tweede leven een letterlijke voortzetting zou zijn van het aardse leven. Hierom moest het lichaam met de
mummificatie gaaf blijven. Ook het graf (de piramide) moest voor
eeuwig zijn. Praktisch als stier is, gaven ze de doden zeisen om zelf
graan te oogsten, of ze brachten op de wanden van de graftomben
oogsttaferelen aan. Het geloof in de reïncarnatie van vissen was in
Egypte verbonden met het consolideren van de materie van stier. Met
stier en vissen in de tijdgeest moest de mens leren dat de aardse b estendigheid samengaat met de cyclus van leven en dood.
Vissen wordt zich bewust van ruimte en tijd. Intuïtief overziet vissen het grote geheel. De mens werd zich dan ook bewust dat hij op
een bolvormige planeet woonde reizend tussen de sterren. Vissen wil
zich met het Al verbinden. Dit wereldbewustzijn van vissen legde stier
vast in steen. Zo vormen de posities van de piramiden op het plateau
van Giza een sterrenkaart van Orion en de Hyaden. De omvang van
zes van de zeven piramiden komt bij benadering overeen met de groo tte van de sterren. Bovendien weerspiegelt de Nijl opvallende nauwkeurig de Melkweg. Stier versteende het kosmische besef van vissen.
Het paar ram-waterman nam in het cultureel ramtijdperk het roer over
van het stier-vissen. Het thema van ram is vechten en het thema van
waterman is de ideale staat. In het cultureel ramtijdperk vochten tal van
stammen om hun bestaansrecht. De agressie van ram stond op ge-
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spannen voet met de tolerantie van waterman. De volken moesten leren hoe je kan vechten voor je ideale staat zonder agressie.
Hét volk van de ram hoofdcultuur waren de Semieten. De eerste n ationale staat in de wereld werd gesticht door de Semiet Sargon van Agade. In 2350 v.Chr. stichtte hij de Akkadische staat. Ook na de val van
de Akkadische staat in 2159 v.Chr. waren het vooral de Semieten die
‘oefenden’ met de ideale staat. Het Assyrische en het Babylonische Rijk
waren berucht om hun geweld. Een gezamenlijke vijand stimuleerde
het gemeenschapsgevoel van waterman. Staatsvorming was vooral m ogelijk door oorlog. Ook het vernuft van waterman stond bijna volledig
in dienst van het oorlog voeren.
Naast het vechten drukte het zwerven van ram een grote stempel op
de vroege staatsvorming. Nomaden en migrerende volken waren
voortdurend een belangrijke politieke factor voor de vroege staten. De
vele migratiegolven in het culturele ramtijdperk luidden bijna altijd een
ondergang van een bestaand rijk in. De vreemdelingen brachten vaak
oorlog en chaos. Maar vaak ontwikkelde zich uit de vermenging van de
bestaande en nieuwe culturen een nieuw bloeiend rijk. De staatsvo rming van waterman ging hand in hand met het vechten en zwerven
van ram.
In de doelfase van de waterman protocultuur ontwikkelden de Grieken hun ideale staat: de democratie. Bij de Grieken waren oorlog vo eren en tolerantie al meer in harmonie met elkaar. Zo maakte de Griek
Alexander de Grote bij zijn veroveringen zich nauwelijks schuldig aan
de gebruikelijke wreedheden als slachtpartijen, plunderingen en het
maken van slaven. Hoewel hij een gevreesd veldheer was, waren zijn
belangrijkste wapens een beroep op rede en vertrouwen, waarbij hij het
gemeenschappelijke doel voorop stelde. De Grieken gebruikt en hun
vernuft(waterman) voor filosoferen, de wetenschap en … voor de
strijd. Zo bedacht Archimedes veel slim oorlogstuig.
Geïnspireerd door Alexander de Grote zouden de Semieten in de
nachtfase van de ram hoofdcultuur eindelijk hun tolerante staten stich-
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ten. Dit waren de islamitische kaliefen. Ze waren tolerant tegenover de
Joden en christenen. Met de islam hadden de vurige Semitische volken
eindelijk het broederschap van waterman gevonden (met uitzondering
van de Joden).

Interieur Sint Pieter; symbool van christelijke macht.
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Voor de Joden is het vechten voor hun beloofde land een obsessie. Het
geeft ze hun identiteit. Mozes wees ze de weg. De Babyloniërs en de
Assyriërs deporteerden ze naar vreemde landen. Nadien leefde er in
vele joodse harten het verlangen om terug te keren naar Jeruzalem.
Altijd leefde er de hoop, was er de utopie, het ideaal om naar het b eloofde land terug te keren. En nog steeds strijden de Joden en Palestijnen in Israël om hun eigen (ideale) staat.
Ook het culturele vissentijdperk kent een moeilijk huwelijk. Want
waarom hebben de christenen met hun typische vissenkenmerken zoals naastenliefde, barmhartigheid, nederigheid, opoffering en verlossing
er zo'n potje van gemaakt? De oorzaak ligt in de koppeling van vissen
met steenbok. Een steenbok wil helemaal niet oplossen in een groter
geheel maar wil de hoogste top bereiken; steenbok wil de absolute w ereldmacht. Kerk en macht waren dan ook lange tijd met elkaar verw even. Deze vissen-steenbok koppeling resulteerde in de moeizame
combinatie van de christelijke deugden en de Europese zucht naar de
wereldmaatschappij. Dit verstandshuwelijk is nu goed zichtbaar in de
Verenigde Staten. Dit land - waar de helft van de bevolking zich christelijk noemt – is de supermacht van de wereld. De onderdrukking
(steenbok) van het kapitalisme (steenbok) gaat er hand in hand met
christelijke waarden. Met de vissen-steenbok koppeling in de tijdgeest
moet de mens leren om machtsstructuren nederig te gebruiken.
Binnen de astrologie is er weinig belangstelling voor de culturele
tijdperken. Dit is te wijten aan de geringe kennis over deze tijdperken.
Ik ken welgeteld één (dun) boekje over dit onderwerp. Volgens de huidige stand van zaken wordt de oud-Egyptische cultuur, de oud-Joodse
cultuur en het christendom geïdentificeerd als het stier-, ram en vissentijdperk.
Ik heb hierin geprobeerd iets aan toe te voegen. In het hoofdstuk
‘culturen als een klok’ heb ik het astrologische standaardmodel over de
tijdperken beschreven. Ik voegde hieraan toe dat alle volken wo rden
beïnvloed door de astrologische principes en dat de Egyptenaren, Jo-
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den en christenen als hoofdcultuur het meest zijn beïnvloed. Met deze
gedachte is het logisch om niet alleen de Joden maar alle Semitische
volken te identificeren als de ram hoofdcultuur. Zo krijgen ineens al
die belangrijke bijbelvolken zoals de Assyriërs, Babyloniërs, Foeniciërs,
Kanaänieten, de Filistijnen een plaats.
In het hoofdstuk ‘de dag en nacht van culturen’ voegde ik aan het
standaardmodel de vier fases toe: opkomst, dag, nacht en assimilatiefase. Deze verklaren hoe een hoofdcultuur zich ontwikkeld; van geboorte, bloei, vrucht en het einde van een cultuur. Met de vier fases wordt
duidelijk dat de islam een onderdeel is van de ram hoofdcultuur. Door
de toenemende visseninvloed in de ram hoofdcultuur gingen alle Semieten geloven in die ene universele vissengod, Allah. Met de vier fases
heb ik ook eindelijk de tweelingen hoofdcultuur geïdentificeerd als Mesopotamië.
Een ander nieuw begrip is de rode draad van hoofdculturen. Zo was
het sociale netwerk van tweelingen was onontbeerlijk voor Egypte. En
het Jodendom kwam weer voort uit Egypte. Jozef was zelfs de onderkoning van Egypte! Uit het Jodendom kwam het christendom. Jezus
was een jood. Maar de tegengestelde cyclus van hoofdculturen maakt
de protoculturen in theorie noodzakelijk. Want hoe kan waterman
straks een revolutie ontketenen uit het christendom? Waterman kan
niet zonder steenbok en boogschutter als voorgangers! Met de prot oculturen zoals het Romeinse Rijk, het Griekse denken, het religieus
fanatisme valt de geschiedenis als een puzzel in elkaar. De protocult uren moesten en moeten er zijn voor de hoofdculturen. Met het huw elijk tussen de stier hoofdcultuur en de vissen protocultuur wordt eind elijk begrijpelijk waarom de Egyptenaren zo geobsedeerd waren met de
dood. Ook die obsessie van de Joden met het beloofde land - hun ideale staat Palestina – is nu verklaarbaar met de watermaninvloed in de
ram hoofdcultuur. En die eeuwige vraag waarom macht en het christendom synoniem aan elkaar zijn geworden is nu beantwoord met de
koppeling van steenbok met vissen.
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Tot slot hoop ik dat mijn ideeën prikkelen tot een discussie over de
culturele tijdperken.
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Eindtijd van het christendom

Veel mensen in new age kringen zijn opgetogen over het 2000-jarige
watermantijdperk – of in het engels the age of aquarius - dat rond 1967
zou zijn begonnen. Waterman zou veel moois voor ons in petto hebben. We zouden aan de dageraad staan van een rechtvaardige wereld
waarin de nieuwe mens zich maximaal kan gaan ontplooien. Het bereiken van het paradijs op aarde alleen nog een kwestie van tijd. De dag elijkse realiteit doet iets anders vermoeden; de kloof tussen arm en rijk
wordt nog steeds groter, de roofbouw van onze planeet lijkt niet te
stoppen, het drugsgebruik is onuitroeibaar en de oorlog tegen het terrorisme is olie op het vuur voor het religieus fundamentalisme. De
menselijke soort is een biologische plaag voor moeder aarde. Elke
plaag eindigt met een catastrofe. Dit is geen poort naar het paradijs; dit
is de eindtijd van vissentijdperk.
Hoe komen astrologen er dan bij dat in 1967 het watermantijdperk
is begonnen? Klopt dit wel? Om te weten in welk tijdperk we leven
gebruiken we de klok. De tijdsbepaling bevat altijd drie componenten:
uren, dagen, jaren. De uren worden bepaald door de rotatie van de
aarde om haar as. Het meetinstrument hiervoor is de gewone klok met
de twaalf uren. De dagen zijn het gevolg van de rotatie van de aarde
om de zon. Dit registreren we met de kalender met de twaalf maa nden. De jaren ten slotte worden bepaald door de precessiebeweging.
Het meetinstrument hiervoor noem ik de precessiekalender. De rot atiebeweging van de aarde om haar as bepaalt de sfeer van het etmaal,
de rotatiebeweging om de zon bepaalt de seizoenen en de rotatieb eweging om de precessie-as bepaalt de culturen op aarde.
Bij de precessiekalender wordt net als bij de dag en het jaar een o nderverdeling van twaalftallen gebruikt. Eén precessieomwenteling van
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26.000 jaar bestaat uit twaalf culturele tijdperken. Elk cultureel tijdperk
uit zich in een eigen cultuur. Het christendom is een uiting van het culturele vissentijdperk. Door de traagheid van de tijdperken (25.770/12=
2148 jaar) zijn ze bij het grote publiek onbekend. Ze duren simpelweg
te lang om er stil bij te staan. Net als een eendagsvlieg zich niet zal bekommeren of hij nou in juni of in juli leeft. Maar astrologen kunnen er
wel wat mee. Zij zouden tegen de eendagsvlieg kunnen zeggen dat juni
een ander karakter heeft dan juli. En tegen ons zeggen ze dat elke
2000-jarige ‘maand’ de sfeer van de tijd anders is.
Maar was in 1967 het culturele watermantijdperk begonnen? Loopt
bij sommige astrologen hun kalender wel op tijd?

uren
gewone klok

dagen
kalender

jaren
PRECESSIE-KALENDER

Afgeleid van de rot atie
om de as in 24 uur
ijkpunt is de hoogste
of laagste zonnestand

Afgeleid van de rot atie
om de zon in 1 jaar
ijkpunt is het begin
van de lente

Afgeleid van de
precessie.
ijkpunt is de
geboorte van Christus
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Elk uurwerk moet gelijk worden gezet en gelijk blijven lopen. Tegenwoordig is dit voor de klok en de kalender geen probleem meer. De
duur van de dag en het jaar is met vele cijfers achter de komma b ekend. Ook het gelijkzetten is makkelijk. Als de zon op haar hoogste
punt aan de hemel staat is het precies twaalf uur zonnetijd. En het begin van een nieuw kalenderjaar is exact vast te stellen met het begin
van de lente op 21 maart, wanneer de zon precies boven de evenaar
staat. Bij de precessiekalender daarentegen ontbreken zulke astronom ische ijkpunten. Het ijken van de precessiekalender heeft drie problemen.
Het gelijkzetten is het eerste probleem. Er is namelijk geen vast ijkpunt - zoals de hoogste stand van de zon - aan de sterrenhemel. Deze
bestaat wel op de korte termijn (de poolster staat bijvoorbeeld altijd
precies boven de Noordpool) maar in de loop van duizenden jaren
bewegen door de precessie alle sterren en dus ook de poolster aan de
hemel. Er is dus geen beginpunt in de sterrenhemel aan te wijzen. De
jaartelling zou dan ook net zo goed in 753 v.Chr. met de stichting van
Rome of in 1789 met de Franse revolutie kunnen beginnen. Christ enen beschouwden de geboorte van Christus als een mijlpaal (ijkpunt)
in de geschiedenis van de mensheid. De meeste astrologen denken er
ook zo over: met de geboorte van Christus begon er een nieuwe
26.000-jarige precessieomwenteling met het vissentijdperk.
Een ander probleem is de snelheid van de precessie. Deze hangt af
van de steeds wisselende aantrekkingskrachten van de Zon, de Maan
en de planeten. Hierdoor wordt de snelheid soms afgeremd en soms
versneld. De astronoom J. Laskar heeft berekeningen over de tijdsduur
van de precessie uitgevoerd (in Astronomy and Astrophysics uit 1986).
Volgens zijn berekeningen varieert de tijdsduur van één precessieomwenteling tussen de 25.657 en 26.367 jaar. Gemiddeld is dit 26.012 jaren met een maximale afwijking van 355 jaar of 1,4 procent.
Het laatste probleem is de verdeling van de sterrenbeelden. Deze
zijn namelijk niet netjes verdeeld in twaalf segmenten van 30 graden.
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Sommige sterrenbeelden zijn breder en sommige zijn smaller. Hiermee
is de wijzerplaat van de precessiekalender onnauwkeurig.
Concluderend heeft de precessiekalender geen onbetwist vast beginpunt, loopt onregelmatig en heeft een onnauwkeurige wijzerplaat. Het
is alsof je moet zeggen hoe laat het is met het gegeven dat je het begin
van de dag alleen maar kan vaststellen met het kraaien van de haan, dat
je weet dat de dag tussen de 23 en 25 uur duurt en dat de uren ong elijkmatig over de dag zijn verdeelt.
Laat ik beginnen met het oplossen van het laatste probleem: de sterrenbeelden zijn ongelijk verdeeld. Dit bestaat alleen voor mensen die
geloven dat de sterrenbeelden ons letterlijk beïnvloeden. Dit is een
dwaling. Het is slechts een hulpmiddel om de tijd vast t e stellen. Het
zijn niet de sterrenbeelden die ons beïnvloeden maar het is de bew eging van planeet Aarde door tijd en ruimte die ons beïnvloedt. De tijd
heeft een bepaalde kwaliteit welke met de twaalf dierenriemtekens
wordt uitgedrukt. In plaats van de onnauwkeurige sterrenbeelden mogen we een nauwkeurige wijzerplaat van een gewoon horloge op de
hemel projecteren. De twaalf uren van de wijzerplaat vervangen de
letterlijke vorm van de twaalf sterrenbeelden.
Een ander probleem is de variërende snelheid. Ik ga uit van de huidige snelheid van 25.770 jaar. Omdat de snelheid varieert heeft de kalender wel kleine afwijkingen (in de orde van nul tot twee procent).
Nu moeten we het beginpunt nog vaststellen. Wanneer beginnen de
tijdperken? Dit kan alleen ingeschat worden aan de hand gebeurtenissen in de geschiedenis (zoals het kraaien van de haan het begin van de
dag kan aangegeven). Algemeen nemen astrologen aan dat het vissentijdperk rond de geboorte van Christus begon. Maar wanneer was dit
precies? Als het vissentijdperk rond het jaar nul begon leven we nu aan
het einde ervan. Omat één tijdperk 2148 jaar duurt zou in het jaar 2148
het watermantijdperk moeten beginnen en leven we nu aan het eind
van het vissentijdperk.
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Het beginpunt van het vissentijdperk (christendom) kan nog preciezer worden vastgesteld. Om je horloge precies gelijk te zetten moet je
niet naar de urenwijzer kijken maar naar de minutenwijzer. Ik ga hetzelfde doen door vissentijdperk verder op te delen in twaalven. Ik krijg
zo twaalf historische tijdperken welke elke 179 jaar duren
(2148/12=179). We leven nu in het historische vissentijdperk (vergelijk
minuten) in het culturele vissentijdperk (vergelijk uren). Als het cult urele vissentijdperk in het jaar nul is begonnen is het historische vissentijdperk in 1969 begonnen (11x179=1969). Kunnen we dit feit terugvinden in de geschiedenis? Kraaide de haan in 1969? Vissen is het t eken van het gevoel, de spiritualiteit, droom, roes, verslavingen, nor mloosheid, verlichting en verlossing, vervaging van grenzen, individualisme, holisme (globalisering), de virtuele wereld en bewustwording.
Het kan niet anders dan dat het historische vissentijdperk midden jaren
zestig van de vorige eeuw is begonnen. 1969 moet 1965 zijn. Dit is het
eerste vaste ijkpunt.
Nu kunnen we gaan terugrekenen. Als in 1965 het historische vissentijdperk begon moet het culturele vissentijdperk 1969 jaar eerder zijn
begonnen. We komen dan uit in het jaar 4 voor Christus. Maar omdat
het jaar nul niet bestaat moet dit 5 voor Christus zijn (-4,5 zonder afronding). Dit jaartal komt goed overeen met het andere ijkpunt: de
geboorte van Christus. Volgens geschiedschrijvers is Christus tussen
het jaar 5 en 3 vóór Christus geboren.
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Cultureel Vissentijdperk
Opbouw
Kindertijd

5 vC 175

Geboorte

354

Instandhouding
Middeleeuwen
Bezieling

533

Afsplitsing

712

Feodale tijd

891

Karel de Grote

verbreiding

Transformatie

Absolutisme

Postmoderne Tijd

1070 1249 1428 1607 1786 1965 2144

Bloeitijd

Renaissance

Moderne Tijd

ijkpunt: 1965

ijkpunt:
geboorte Christus
tussen 3vC en
5vC

Begin Postmoderne Tijd

11 historische tijdperken: 1969 jaar (11x179 jaar)
12 historische tijdperken: 2148 jaar (12x179 jaar)

In hoofdstuk vier en vijf wordt uitgegaan van de huidige precessiesnelheid van 25.770
jaar. In de hoofdstukken één , twee en drie wordt uitgegaan van de gemiddelde precessiesnelheid van 26.012 jaar. Hierdoor verschillen de vermelde jaartallen enigszins van
elkaar.

De historische tijdperken van het christendom

Deze precessiekalender komt goed overeen met de geschiedenis. De
twaalf historische tijdperken geven de trends aan van de Europese geschiedenis: de mannelijke tijdperken (witte vlakken in bovenstaand
schema) zijn een tijd van vooruitgang en de vrouwelijke tijdperken
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(zwarte vlakken) zijn een tijd van teruggang. Historici zien dezelfde op
en neerwaartse trends. Ik citeer:
‘De geschiedenis kent allerlei cycli en cesuren, en interessant zijn de
langlopende seculaire trends.’ Deze periodes van honderd tot tweehonderd jaar vertonen afwisselend een opwaartse en neergaande economische maar ook culturele trend. De Gouden Eeuw (1500-1675) is
een beroemd voorbeeld van een positieve seculaire trend, de periode
erna tot het einde van de Franse overheersing (circa 1825) is een neergaande periode van kommer en kwel. De volgende 150 jaar ging het
grofweg crescendo. ‘We zouden nu op een breekpunt kunnen staan van
een neerwaartse langgolvige trend’, zegt Ad van der Woude. ‘Allereerst
gaat voor het eerst sinds 250 jaar de prijs per eenheid product omlaag
… En ten tweede verdriedubbelt voor het eerst in de demografische
geschiedenis het aandeel 65 plussers van 5 naar 15 procent. In 2040 zal
dit in heel Europa bijna 30 procent zijn. En altijd zijn deflatie en b evolkingskrimp de begeleide verschijnselen van zeer lang aanhoudende
economische en culturele neergang geweest.’ (artikel uit de Volkskrant
van 29-11-2003 over historicus Ad van der Woude).
De karakters van de dierenriemtekens bepalen de tijdgeest van de
twaalf historische tijdperken. De overeenkomsten met de geschiedenis
zijn opvallend. Het culturele vissentijdperk (het christendom) begon
natuurlijk met de geboorte van Christus in het historische ramtijdperk.
Ram ontsteekt de goddelijke vonk. Hij zoekt weerstanden en gaat de
confrontatie aan. De eerste christenen vochten voor hun geloof. In
stier ging het christendom zich aarden. Christenen moesten zich verdedigen tegen de heersende heidense godsdiensten in het Romeinse
Rijk. Omdat stier sterk is en niet van halverwege van gedachten verandert hield het christendom ondanks verdrukking stand.
In tweelingen kwam de pubertijd of inprentingstijd van het christendom. De geloofsleer van kerkvader Augustinus werd aangenomen
als de officiële kerkleer. De interactieve tweelingen brengt een kruisbe-
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stuiving tot stand. De grote volksverhuizingen brachten christenen in
contact met barbaren. Germanen hoorden van het verhaal van Christus en de christenen namen heidense gebruiken over zoals de kerstboom en paaseieren. De flexibele tweelingen staat in tegenstelling tot
stier open voor veranderingen. Onverwacht bekeerde keizer Constantijn zich tot het christendom. Met de keizerlijke zege groeide het christendom nu snel. De gespleten tweelingen zorgde ook voor de eerste
afsplitsing: de orthodoxe kerk ging een andere weg dan de Roomse.
In kreeft brak er een moeilijke tijd aan. Het Romeinse Rijk verviel
tot chaos en de islam bedreigde Europa. Met de angst en onzekerheid
werd de identiteit belangrijk. Waar hoor je bij, wie ben je? Islamiet,
jood of christen? Kreeft bakent je familie en je identiteit af. De mo slims beproefden de christenen in hun oprechtheid van hun geloof in
Jezus Christus. Er ontstond een ´wij zijn christen´ gevoel. De ziel van
het ‘christen-zijn’ werd sterker. Ierse monniken bekeerden heidenen
massaal tot het christendom. De Europese volken verbonden zich tot
één christelijke kreeft familie.
Koning leeuw liet de christelijke familie voor het eerst stralen. Het
was keizer Karel de Grote die het eerste christelijke rijk in Europa
stichtte met wezenlijke macht. Als koning van Europa creëerde hij
eenheid. Je was nu niet meer een stamlid van de Franken, Friezen of
de Goten maar je was op de eerste plaats christen. Leeuw is de tijd het
huwelijk; Kerk en staat verbonden zich nu met elkaar. De dominante
leeuw bekeerde de laatste heidenen (goedschiks of kwaadschiks) en
stopte de islamitische expansie.
De onderzoekende maagd versnippert de eenheid van leeuw. Het
rijk van Karel de Grote verbrokkelde in honderden vorstendommetjes.
Omdat het centrale gezag van leeuw was weggevallen waren de christenen een gemakkelijk doelwit voor de Noormannen. Maagd is de
dienstbare werkmier. In maagd was de bloeitijd van het feodalisme.
Boeren moesten als horige ploeteren op het land. De kritische maagd
perfectioneert de maatschappelijke details. De zelfstandige vorsten-
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dommetjes werden verbeterd tot goed draaiende machines. Door hervormingen in de landbouw werd de voedselvoorziening aanzienlijk
beter.
Door de werkijver van maagd kon weegschaal de vruchten plukken.
In weegschaal was dé bloeitijd van het middeleeuwse christendom.
Binnen Europa was er machtsevenwicht, welvaart en vrede. Het tij was
nu gekeerd. Ditmaal gingen de christenen in de aanval. De spanningen
ontlaadden zich buiten Europa. Weegschaal legt contact met de ander:
de jood of de islamiet. De kruisvaarders heroverden het Heilige Land
en de Reconquista van Spanje kreeg een nieuwe impuls. Miljoenen
christenen gingen nu op bedevaart. Door de nieuwe contacten waren
er wel vraagstukken gerezen. Want die ander verschafte West -Europa
kostbare informatie over de wetenschap en de Griekse filosofen Plato
en Aristoteles.
Hierdoor raakt schorpioen in een crisis. Die wijsheid van de Oude
Grieken kun je niet zomaar onder tafel vegen! Wat betekent christen zijn? Wat wil je? Schorpioen voelt dat het culturele vissentijdperk over
de helft is. Waterman stond voor de deur. De instelling van de inquisitie (kerkelijke rechtbank) laat duidelijk zien dat de krachten van het vissenprincipe afnamen. Het geloof was niet meer iets vanzelfsprekends
maar moest met de rechtbank worden afgedwongen. In deze tijd lag
Europa met zichzelf overhoop. Het pauselijk schisma ondermijnde het
gezag van de paus. De 100-jarige oorlog bracht een bloedbad bij de
Franse adel. En de Grote Pestepidemie vernietigde 1/3 van de Europese bevolking. Schorpioen vernietigt de overbodige ballast en richt
zich op het levensvatbare. Maar het was niet alleen kommer en kwel.
Schorpioen zoekt de parel in de modder. Uiteindelijk hervindt scho rpioen zichzelf en verrijst zij als de feniks uit haar eigen as; groter,
mooier en sterker.
Boogschutter liet de parel stralen. Na de crisis kwam de wedergeboorte van het christendom. Christelijk Europa had het licht gezien.
Boogschutter verbreekt het huwelijk van leeuw. Begeesterd strijdt hij

67

om zijn doel. Godsdienstoorlogen verdeelde Europa in de nationale
staten. Ook de Kerk viel uiteen met de Reformatie. Boogschutter
combineerde de ontdekking van schorpioen (de vernuftige vrije mens
van waterman) met het christelijke vissengeloof. Aan de ene kant zie je
het vrije individu opstaan in het Humanisme maar aan de andere kant
bleef het overgrote deel van Europa toch wel heel middeleeuws. Zo
onderzochten filosofen en wetenschappers de natuur maar ze bleven
geloven in God. De monniken die eeuwenlang eenzaam naar verlichting en verlossing zochten in hun kloosters gingen in boogschutter de
wereld in om het woord van Christus te verkondigen. Het doel was
helder: alle mensen moesten worden bekeerd om te worden verlost.
Dit was de tijd van de ontdekkingsreizen. Boogschutter liet het christendom expanderen over de wereld.
Iets wat ongebreideld groeit heeft op een gegeven moment structuur nodig. De nuchtere steenbok kwam de begeesterde boogschutter
te hulp. In Holland werd bijvoorbeeld de VOC opgericht. De energie
van boogschutter ging zich uitkristalliseren. Het christendom bereikte
in steenbok zijn meest plechtstatige vorm zoals in de barok en de Matheuspassion van Bach. Met de functionele steenbok ging het Hum anisme over naar het rationalisme. Steenbok stelt regels op welke zij b oven de mens stelt. De maatschappij werd opgebouwd uit rangen en
standen. Onderaan stonden de slaven. Het koude calvinisme bracht
orde en tucht. Met deze houding werd Europa steenrijk en machtig. De
ambitieuze steenbok wil het hoogst haalbare bereiken: de absolute
macht. De koningen hadden de absolute macht over hun land en de
wereld. Het gezag van de koning kwam direct van God. De conservatieve steenbok houdt gewoon vast aan het (middeleeuwse) verleden.
Maar de christelijke begeestering van boogschutter was weg.
De Franse revolutie in 1789 markeerde het begin van het historische
watermantijdperk: de moderne tijd. De rebelse waterman wil echte
vrijheid, gelijkheid en broederschap. Waterman gaf ons de vrije mondige burger. Weg met de rangen en standen van steenbok. Waterman
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breekt met het verleden en richt zich op de toekomst: het culturele watermantijdperk dat rond 2150 n.Chr. zal beginnen. Weg met dat achterlijke christendom. Waterman gelooft in de mens zelf, want die kan wat.
Nietzsche verklaarde dat God dood was. Dit was de echte breuk met
de Middeleeuwen. De kerken liepen leeg. God was niet meer nodig.
Alles kon met de logica en het verstand worden verklaard. Er was een
groot optimisme in de toekomst en de vooruitgang. De Industriële Revolutie en de voortschrijdende wetenschap en techniek zorgden voor
een omwenteling in het gewone leven. De rebelse waterman gelooft in
de utopie. Hiervoor zoekt hij een eigen groep van gelijkgestemden.
Wat de groep bindt is het gevecht om het idee. Ideologieën zoals het
socialisme, liberalisme, nationalisme, kapitalisme, anarchisme en fem inisme kwamen in het historische watermantijdperk gewelddadig in
botsing. Het ideaal van waterman is het idee van de communistische
heilstaat waarin alle broeders gelijk aan elkaar zijn. Het communist ische experiment in Rusland mislukte omdat de tijd er nog niet rijp
voor was. Want voordat het culturele watermantijdperk in 2150 n.Chr.
begint moet vissen eerst het culturele vissentijdperk oplossen. Sinds
1965 zitten we in de finale van het christendom: de Postmoderne Tijd.
Bij vissen wordt alles wat helder was vaag. In het postmodernisme is er
niet één waarheid, één ideologie, niet één zaligmakende stijl, niet één
vorm van kunst, niet één interpretatie, maar zijn er vele waarheden,
vele antwoorden, die alle naast elkaar kunnen en mogen bestaan. Relativering, ironische twijfel, het spel met de verschillende mogelijkheden
zijn de kenmerken van het postmodernisme. De relativerende vissen is
een kameleon wat betreft zijn geloof en standpunten. De postmoderne
mens keurt niks af omdat hij in alles positieve en negatieve dingen ziet.
‘Elk voordeel heeft zijn nadeel’. Hierdoor krijgt de postmoderne mens
vaak iets dubbelzinnigs. Voor hem bestaat er zoiets als het minst slechte uit twee kwaden kiezen.
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Vissen creëert zijn eigen droomwereld met collages van ideeën; een
basis van liberalisme, een snufje Marxisme erdoor, nog wat zenboeddhisme en klaar. En als het niet meer bevalt verandert vissen net zo
makkelijk weer de ingrediënten. Het moet vooral goed voelen. De
zwevende (vissen) kiezer die zich laat beïnvloeden door de onderbuikgevoelens is hier een goed voorbeeld van.
Postmoderne filosofen hebben het over het einde van de geschied enis. Zij verwachten geen nieuwe ideeën (waterman), we leven in een
retrotijd waarin alles terugkomt. Vissen kijkt als laatste teken terug op
de cyclus die bijna voorbij is. In het historische vissentijdperk gaan we
tweeduizend jaar christendom opnieuw herbeleven. Niet letterlijk, maar
op de vissenmanier: als een droom. Het beeld (vissen) - de taal van de
droom - heeft gewonnen van het woord (waterman). Bedrijven en
mensen zijn tegenwoordig vooral bezig met imagebuilding. Alles draait
om de beeldvorming. Mensen ontvluchten de realiteit en leven in hun
eigen virtuele wereld zoals die van de televisie, computerspelletjes, film
en cyberspace. En zo zien we de gevolgen van 2000 duizend christendom voorbijtrekken op de films zoals Schindlers List, in spelletjes over
middeleeuwse ridders en op televisie met verhongerde kinderen.
De droom kent geen grenzen. De Europese landsgrenzen waar twee
wereldoorlogen om zijn gevochten lossen snel op. Ook de grenzen
tussen man en vrouw, mens en dier, mens en machine vervagen. Vissen
kan ook geen lijn trekken tussen privé en openbaar. Steeds meer geven
mensen zich letterlijk helemaal bloot in de media. Omdat vissen grenzeloos is verwelken ook de normen. Vissen ziet alles door de vingers.
Vissen kan moeilijk onderscheid maken tussen de droomwereld en
de echte wereld. Wat is de echte wereld eigenlijk? Alles is toch nep! De
hele wereld lijkt al op één groot Disneyland. Ons voedsel kom t uit fabrieken, ouderdom wordt gemaskeerd met een facelift en de natuur
wordt tegenwoordig bedacht en aangelegd. Vissen weet niet meer wat
echt is. Vissen zapt in zijn fantasievolle droomwereld.
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Het zweven van vissen leidt tot vervreemding. Waar is je thuis? Wie
ben je überhaupt? Nederlander, christen, Europeaan? De komst van
asielzoekers, illegalen en allochtonen versterkt het gevoel van vervreemding. Bij de holistische vissen gaat het om grotere geheel. Steeds
meer worden we met de globalisering bewust dat we wereldburger zijn.
Het historische vissentijdperk begon met de flower power. Een nieuwe
generatie ontdekte de beginselen van het christendom: de kracht van
de naastenliefde. Met vissen in de tijdgeest prediken ook de Europese
politici na twee wereldoorlogen de vrede (vissen). Moderne militairen
vechten voor vredesoperaties, peacekeeping en peaceenforcing. Toch
voert vissen een onzichtbare oorlog: de vage oorlog die overal en nergens wordt gevoerd, laf, geheimzinnig en achter de schermen. De
nieuwe vissenoorlog heet het zinloze geweld op straat, de kleine criminaliteit, de oorlog tegen drugs, de oorlog om water, de virtuele oorlog
en het terrorisme. In de laatste zitten nog een twee andere kenmerken
van vissen: de zelfopoffering en de onschuldige slachtoffers.
Aan het eind van het historische watermantijdperk (rond 1965) lag
de heilstaat (waterman) in het Westen in het verschiet. Er was dem ocratie, vrede, welvaart en vrijheid. Wat ging er mis? Waarom gaan jongeren aan de drugs? Wat is de verleiding van seksuele uitspattingen en
criminaliteit? We zijn zo ontzettend rijk en toch niet tevreden!
Het vissen doemdenken heeft de overhand gekregen. Met de ein dtijd van vissen lijkt de Apocalyps nabij. De vergrijzing wijst op een
eindtijd. Er heerst een gevoel dat de wereld spoedig ten onder zal gaan.
Het gevaar komt van de oceanen; het element van vissen. Door het
broeikaseffect zal het wassende water de mensheid verzwelgen. Hoe
heeft het zover kunnen komen?
Vissen moet onderzoeken wat 2000 jaar christendom heeft opgeleverd en wat we er van kunnen leren. Als je terugkijkt naar de geschiedenis komt al snel een gevoel van schuld (vissen). De Kerk heeft hier
altijd sterk op gewezen. Door de zonde van Adam en Eva wordt de
mens zondig geboren. Alleen het geloof in Christus kan de zondige
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mens redden. De postmoderne maatschappij is doordrenkt met dit
schuldbesef. Het Westen is schuldig aan de milieuvervuiling, de slavenhandel, de kloof tussen arm en rijk en de Holocaust. De katholieke
Kerk heeft in het jubeljaar 2000 met het 'Mea Culpa' (mijn schuld) haar
schuld bekend over al haar vroegere wandaden zoals de Jodenvervo lging, heksverbrandingen en inquisitiepraktijken. De zachte vissen heeft
spijt van wat zijn voorgangers hebben aangericht. In de postmoderne
tijd moeten hiermee in het reine mee komen. De enige manier om dit
te doen is het bekennen van schuld en het geven van naastenliefde.
Na het slagveld van waterman komt de Kerk in vissen weer in b eweging. Politieke partijen met een christelijke achtergrond hebben nog
steeds veel invloed. Amerika is een nation under God. Bush jr. verkondigt
een nieuwe kruistocht tegen de heidenen en praat over evil empires. Op
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) nam de Kerk een nieuwe
positieve houding ten opzichte van andere kerken en de seculiere wereld aan om ‘samen een menselijker wereld’ te maken. Nieuwe verkondigers van de boodschap van Jezus Christus stonden op. Martin Luther
King en Desmond Tutu groeiden uit tot symbolen van christelijke
moed en waardigheid. De Kerk kreeg ‘hulp’ uit een onverwachte hoek.
Bij het begin van het historische vissentijdperk stelden astronomen de
Bigbang (oerknal) theorie op welke nog steeds na vele tegenwerpingen
rotsvast overeind staat. Met de oerknaltheorie is het Bijbelse scheppingsverhaal (in figuurlijke zin) weer helemaal terug! Inmiddels verwonderen wetenschappers zich er over dat de afstemming van natuurconstanten aan het begin van de oerknal zeer exact is: toeval of een
schepper?
Toch is de boodschap van de conservatieve Kerk niet populair. Want
de meelevende, gevoelige vissen laat zich makkelijk verleiden. Je kunt
maar beter prettig ten onder gaan. Het kwaad tiert welig. Seks, drugs en
rock-’n-roll, diefstal, georganiseerde misdaad, seksuele perversiteiten,
psychische stoornissen, verslavingen en het egoïsme nemen epidemische vormen aan. Maar ook de ‘keurige’ zakenlieden en ambtenaren
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nemen het er maar van door zichzelf te verrijking en de boel op te
lichten.
In het historische watermantijdperk streed men voor emancipatie en
ideologieën. Na de kruistochten, de heksenprocessen, de inquisitie,
imperialisme, fascisme en Auschwitz kwam er de compassie en het
slachtofferschap van vissen. Europa voelt zich diep schuldig over al het
leed van de wereld. De honger in Afrika, de armoede, het Israëlisch Palestijnsconflict, de milieuvervuiling. De aanslagen op 11 september
2001 heeft het Westen op zich afgeroepen. Men slaat ons dus wij zijn
schuldig. Deze opvatting is bekend onder de voedingsbodemtheorie.
Kritiek op de islam wordt bestempeld als islam bashing, christendombashing bestaat niet eens.
In Frankrijk heeft men in 2002 per wet vastgesteld dat de Europese
slavernij als een misdaad tegen de menselijkheid wordt bestempeld.
Het is opmerkelijk dat de Arabische slavernij of die van de zwarte
Afrikaanse rijken niet worden genoemd in de wet. En het waren wel de
Europese landen die het initiatief namen om de slavernij af te scha ffen, hetgeen in Mauritanië bijvoorbeeld pas in 1980 gebeurde. De Europeanen beschouwen de wereld als hun slachtoffer. En ineens blijkt
iedereen een slachtoffer. Vissen trekt ons in een slachtoffermaatscha ppij. Vrouwen worden onderdrukt, gekeurde lijden onder het racisme, er
slachtoffer van zinloos geweld, seksueel geweld, werkelozen kunnen er
ook niets aan doen, de zieken wisten ook niet dat roken ongezond was,
en zo is de lijst eindeloos, van hongersnoden, tot natuurrampen en o nschuldige slachtoffers in een oorlog. Na het wegvallen van de religie en
de ideologieën lijkt het slachtofferschap het nieuwe morele ijkpunt. Er
is een enorme slachtofferindustrie op poten gezet. Met oneindig veel
goede doelen. Al het leed moet worden aangepakt. Iedereen moet g eholpen worden. In Frankrijk bestaat er een speciaal staatssecretariaat
voor slachtoffer met een gratis telefoonnummer om leed te melden.
Politici moeten kruipen voor al deze slachtoffers. Ze moeten tegenwoordig luisteren naar het leed. Natuurlijk kunnen de politici niet al
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het leed verhelpen, en dat werkt bij vissen achterdocht. De vissen die
hangt aan het slachtofferdenken grijpt al gauw naar complottheorieën.
Het geklaag over de zakkenvullers in Den Haag en het lage vertrouwen in
de politiek klinkt als het gejammer van een junkie die zijn hand ophoudt.

Vissen is een dualistisch teken. De bron van het goed en kwaad zit in jezelf. Als e en
magnetisch veld wordt dit geprojecteerd in de wereld. Vissen moet zijn eigen goed en
kwaad leren kennen en het oplossen in he t Grote Geheel.

Maar vissen heeft ook een lichte kant. Naast de opleving van de Kerk
leeft er een nieuwe spiritualiteit op: de new age. Aan de ene kant heeft
deze vage groep mensen zich onthecht van de oude cyclus: het christendom. Maar het christendom zit nog wel in ons bewustzijn. De new

74

age is dan ook een product van het christendom. Het is de bloei van de
eindtijd van het christendom. In vissen gaan de nieuwe spirituele mens
het christendom inpassen in de wereld. Het Westerse denken (lees
christelijk) combineert men met oosterse religies en natuurgodsdiensten. De holistische vissen legt gevoelsmatige verbanden. Het gaat niet
meer om het instituut Kerk maar om het goede (lees Jezus) in jezelf te
vinden en er naar te leven.
Steeds meer mensen gaan op zoek naar zichzelf en hun rol in de
wereld. De nieuwe spirituele mens is zich bewust dat hij een onderdeel
is van een groter geheel. Alles wat je denkt, doet en zegt heeft invloed
op de wereld en de wereld op jou. Al je zielroerselen krijg je als een
boemerang terug. Is het niet in dit leven dan is het wel in het volgende
leven. De vissen die zich hier bewust van is predikt mededogen en de
naastenliefde. Immers, wie liefde zaait zal liefde oogsten.
Maar voor je je bewust kan worden van je rol in de wereld moet je
eerst bewust worden van het goed en het kwaad in jezelf. Wie ben je?
Wat zijn je goede en wat zijn je slechte eigenschappen? Wat zijn je angsten, schulden, drijfveren, doelen? En hoe sta je in de wereld? Wat is
jouw invloed en hoe beïnvloedt de wereld jou? Dit onderzoek kan je
alleen in je eentje doen. Het aantal alleenstaanden en de toenemende
eenzaamheid zijn tekens van de tijd. In de postmoderne vissentijd
moet de mens zich eenzaam bewust worden van het resultaat van 2000
jaar christendom. De thema’s zijn zonde en schuld, antisemitisme, o nderdrukking, naastenliefde, barmhartigheid en de zoektocht naar verlossing. Door dit opnieuw her te beleven als een droom moeten we er
lering uit te trekken om het daarna terug te geven aan God.
En als vissen in 2150 n.Chr. klaar is zal de haan kraaien voor het w atermantijdperk.
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Generaties van culturen

De culturele en historische tijdperken geven de langlopende trends aan.
Door de lange tijdsduur – 2168 en 181 jaar – leven we generaties lang
in hetzelfde culturele of historische tijdperk. Maar wat zich in het
groot afspeelt, speelt zich ook in het klein af. In dit laatste hoofdstuk
zien we dat ook elke generatie zijn eigen tijdperk heeft.
Dit is mogelijk met de bekende esoterische wet ‘Zo boven, zo beneden’. Met deze wet is elk tijdperk op te delen in een kleinere cyclus
welke op haar beurt weer verder op te delen is, enzovoort. Deze wet
was al in het eerste hoofdstuk toegepast op de precessie-omwenteling
welke een onderverdeling kent van de twaalf culturele tijdperken. Elk
cultureel tijdperken had ik weer verder opgedeeld in twaalf historische
tijdperken. Door ook deze laatste verder op te delen ontstaan de generatieve tijdperken. Zo ontstaan er verschillende niveaus in de tijdgeest.

Niveaus in de tijdgeest
Naam
Tijdperk

Tijdsduur
in jaren

Invloed op

Homonide

26.012

Cultuur

2.168

Historie

181

Geschiedenis

Generatie

15

Generaties

Evolutie van de mens
R

Culturen

Eén precessieomwenteling van 26.012 jaar is onder te verdelen in kleinere cycli. Zo ontstaan er verschillende niveaus. De tijdsduur van elk niveau is steeds 1/12 deel van het
bovenliggende niveau. Ik ga er van uit dat alleen de culturele tijdperken retrograde (R)
lopen van vissen naar ram. Dit komt door de tegengestelde (retrograde) precessiebeweging. Op de andere niveaus lopen de tijdperken normaal van ram naar vissen.
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Ik onderscheid vier niveaus in de tijdgeest: het niveau van de mens
(homo in het Latijn), cultuur, geschiedenis en de generatie. Het niveau
van de mens bestaat uit twaalf tijdperken van 26.012 jaar; samen twaalf
fases van de evolutie van onze soort. De uitwerking hiervan valt buiten
dit boek. Eén homonide tijdperk van 26.012 jaar is onderverdeeld in
twaalf culturele tijdperken van 2168 jaar. Deze tijdperken uiten zich in
de hoofdculturen en zijn de verfijning van één fase uit de evolutie van
de mens. Elk cultureel tijdperk is op haar beurt onderverdeeld in
twaalf historische tijdperken. Hiermee heeft elke cultuur twaalf kenmerkende fases. De laatste twee fases van het culturele vissentijdperk –
het christendom – zijn het historische waterman- en vissentijdperk.
Historici noemen deze de Moderne en de Postmoderne Tijd. In dit
hoofdstuk beschrijf ik de generatieve tijdperken van deze twee historische tijdperken. Om het begin van het historische watermantijdperk te
begrijpen duik ik eerst wat dieper in de geschiedenis.
Het historische boogschuttertijdperk (1428-1607) uitte zich in de
Renaissance. De vurige en begeesterde boogschutter bracht toen turbulentie in het christendom met de missionarissen, Reformatie en de
bloedige godsdienstoorlogen. Door de enorme expansie van boo gschutter ontstaat er behoefte aan stabiele machtsstructuren. Die kwamen er met de opvolger van boogschutter: steenbok. Het historische
steenboktijdperk (1607-1786) kenmerkt zich door het absolutisme; het
ancien régime. De koningen hadden de absolute macht en regeerden
als een Godkoning over hun land. Het absolutisme bracht de nodige
rust en stabiliteit waardoor christelijk Europa de wereld naar zijn hand
kon zetten.
Maar toen het historische steenboktijdperk aan het eind van de 18e
eeuw op haar laatste benen liep had het absolutisme een verlammende
en uitputtende werking op de maatschappij. Het standonderscheid was
zeer oneerlijk en de juridische organisatie was verouderd. De financiële
toestand van Frankrijk werd steeds zorgwekkender. Misoogsten leidden
tot prijsstijgingen van voedingsmiddelen. Voor veel Europeanen was
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de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten in 1776 een signaal dat
het ancien régime wankelde. De denkers van de verlichting hadden
aangegeven dat het anders kon.

histori sche tijdperken
1428

1607

1786

1965

Boogschutter

Steenbok

Waterman

Vissen

tijdperk

tijdperk

tijdperk

tijdperk

181 jaar

Boogschuttercultuur
Renaissance
DAG

NACHT

Steenbokcultuur
Absolutisme
DAG

NACHT

Watermancultuur
Modernisme
DAG

NACHT

Vissencultuur
Postmodernisme
DAG

NACHT

Een historisch tijdperk uit zich in een historische cultuur welke een dag - en een nachtfase
heeft. In de dagfase is de historische cultuur dominant ten opzichte van de cultuur in de
nachtfase.
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Historische Watermantijdperk
Opbouw
Napoleon

Instandhouding
Middeleeuwen
Nationalisme

Onderzoek

verbreiding

Fin de siècle

dictators

Koude Oorlog

1786 1801 1816 1831 1846 1861 1876 1890 1905 1920 1935 1950 1965

De Franse Revolutie

Liberalisme

Communisme

Polarisatie

Eerste Wereld- Tweede Wereldoorlog
oorlog

De 12 generatieve tijdperken vertellen het verhaal van het historische tijdperk.
In hoofdstuk vier en vijf wordt uitgegaan van de huidige precessiesnelheid van 25.770
jaar. In de hoofdstukken één , twee en drie wordt uitgegaan van de gemiddelde prece ssiesnelheid van 26.012 jaar. Hierdoor verschillen de vermelde jaarta llen enigszins van
elkaar.

Het historische watermantijdperk

En toen brak in 1786 het historische watermantijdperk aan. Waterman
wil zich revolutionair bevrijden uit de machtsstructuren van steenbok.
In het generatieve ramtijdperk (1786-1801) werd het startschot gegeven. Ram begint met een knal van energie. Op 14 juli 1789 barstte de
bom met de Franse Revolutie. Hiermee begon de vrijheidsstrijd die zo
kenmerkend zou gaan worden voor het historische watermantijdperk.
Op 4 augustus 1789 deden de adel en geestelijkheid afstand van hun
voorechten wat het einde van de feodale samenleving betekende. Ko79

ning Lodewijk XVI werd in 1792 gevangen genomen, terechtgesteld en
onthoofd. Frankrijk was nu een republiek. De burgerij gaf in 1789 de
Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger uit. De
kerkeigendommen werden genationaliseerd. De Franse revolutie luidde
een decennium in van grote onrust. Ram begint strijdvaardig met een
knal van energie.
Ram strijdt om zijn bestaansrecht. De pasgeboren Franse republiek
kende veel vijanden. In eigen land probeerden de oude koningsgezinden de macht terug te grijpen. Ook de buitenlandse landen probeerden
het instabiele Frankrijk in hun macht te krijgen. Om de republiek tegen
al deze bedreigingen te beschermen werd er een revolutionair Comité
van Openbare Veiligheid opgericht. De nieuwe republikeinse leiders
zochten hun heil in een bestuur van terreur. De vurige ram beschouwt
de aanval als de beste verdediging. Al de bedreigingen leidden in
Frankrijk tot hysterie. In 1793/94 werden 40.000 vijanden van de republiek geëxecuteerd. Sommigen waren echte samenzweerders maar
velen belandden onschuldig onder de guillotine. Frankrijk verklaarde in
1792 Oostenrijk de oorlog met het argument dat het omringd was
door onverzoenlijke vijanden die constant complotten aan het smeden
waren tegen haar nieuw verworven vrijheid. In 1793 had Frankrijk Savoye in Noord Italië, België en delen van West-Duitsland veroverd. De
onstuimigheid, het onbesuisde vechten zijn typisch voor de tijdgeest
van het generatieve ramtijdperk. Het historische watermantijdperk met
zijn kenmerken van vrijheid, gelijkheid en broederschap had met ram
het licht gezien maar was nog zeer jong, egoïstisch en wild.
Rond 1795 raakte het nieuwe Frankrijk uitgeput na vijf jaar intensieve
revolutionaire activiteiten. De regering werd geconfronteerd met enerzijds een herleving van royalistische gevoelens en anderzijds met rellen
en complotten van de nog steeds in armoede verkerende stedelijke b evolking. Frankrijk begon te snakken naar rust. De rust en stabiliteit
zouden er komen in het generatieve stiertijdperk (1801-1816).
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De briljante jonge generaal Napoleon Bonaparte wist tussen 1795
en 1799 royalistische opstanden in Frankrijk te onderdrukken en belangrijke overwinningen te boeken tegen Oostenrijk en Italië. De mensen kregen er vertouwen in dat Napoleon de rust kon brengen en de
sterke man was die de revolutie kon bestendigen.
Stier moet absoluut niets van revoluties weten. Zij wil materiële zekerheden waar zij op kan bouwen. Omdat ram een ware schokgolf
teweeg had gebracht was de tegendruk van stier dan ook even groot.
Van de klap naar links gingen de Fransen naar een klap naar rechts: van
vrijheid gelijkheid en broederschap gingen de Fransen naar de militaire
dictatuur van Napoleon. Maar stier breekt nooit met het nieuwe van
ram. Wat ram heeft gezaaid gaat stier oogsten. Wat bij ram progressief
begint wordt bij stier altijd conservatief. De explosieve ramenergie is
vluchtig en omdat de oude krachten (de historische steenbokcultuur)
nog steeds het nieuwe (waterman) tegenwerkten moet stier vooral st abiliteit en bestendigheid brengen om te overwinnen op het oude.
De nuchtere stier zette Frankrijk weer met beide benen op de grond.
Veel revolutionaire fransen beschouwden Napoleon als het grote verraad van de vrijheidsidealen van de revolutie. Maar wie beter kijkt ziet
dat de trend toch gezet was. Stier gaat concreet aan de slag met de
idealen van ram. In Frankrijk kwam in 1811 de grondwet tot stand. De
drie staatsmachten werden gescheiden en er kwam persvrijheid. In
1812 kwam er algemeen kiesrecht en Napoleon zette de burgerlijke
stand op. In Nederland regelde het Napoleontische bewind in korte
tijd veel dingen. De bureaucratie werd aangepakt, er werd een huisnummering doorgevoerd, de burgerlijke stand werd ingevoerd (elke
burger moest een eigen achternaam kiezen), de maten en gewichten
werden geüniformeerd, de rechterlijke macht werd anders georganiseerd met kantongerechten, de arrondissementsgerechten, de gerecht shoven, de staatsschulden werden verminderd tot een derde en er werd
een nieuw muntstelsel ingevoerd. Ook in het Engelse rijk werd bego n-
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nen met het concretiseren van de mensenrechten. In 1807 werd de slavenhandel in het hele Engelse rijk verboden.
Omdat in Napoleon de oude macht van de koning en de idealen van
de revolutie waren verenigd konden zowel de conservatieve royalisten
als de revolutionairen in Napoleon hun leider zien. Napoleon beperkte
de klassenconflicten tot een minimum, vergrote de Franse nationale
eenheid en trok de economie uit het slop. Hierdoor kwam er eindelijk
rust en stabiliteit waardoor de revolutie kon worden bestendigd (stier).
Het was aan zijn bestuur te danken dat het latere herstel van de monarchie in 1814/15 geen terugkeer betekende naar de situatie van voor
1789.
Naast vrijheid en gelijkheid zoekt waterman broeders. Napoleon
probeerde Europa te verbroederen. Op zijn hoogtepunt stonden grote
delen van Europa onder zijn gezag. Dit ging echter wel op een hardhandige en onderdrukkende wijze; Europese verbroedering (waterman)
door onderdrukking (steenbok). Op veel plaatsen ontlook hierdoor het
nationalisme. Met de oorloggen van Napoleon tegen Rusland was het
gedaan met de rust in Europa. De invloed van onrustige tweelingen
werd merkbaar. Voor een Europese verbroedering was het nog veel te
vroeg.
De Franse revolutie had veel omgewoeld en Napoleon had als een dictator over Europa geheerst. De schrik zat er goed in bij de oude
machthebbers. Na de val van Napoleon werd tijdens het Congres van
Wenen (1814-1815) getracht de rust (steenbok) terug te brengen. Europa werd opnieuw verdeeld onder de oude vorsten waarbij ze hun
macht zoveel mogelijk restaureerden. Maar dit betekende niet de terugkeer van de situatie van vóór de Franse revolutie.
Steenbok was dus in 1815 met haar absolutisme weer terug. Dit
komt omdat de historische steenbokcultuur rond 1876 was overgegaan
van de dag- naar de nachtfase. Deze loopt gelijk met de dagfase van de
historische watermancultuur. Gedurende de dagfase gebruikt water-
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man steenbok als springplank om zich te bevrijden van de onderdrukking en macht van steenbok. Europa veranderde in 180 jaar van de
statische standenmaatschappij (steenbok als vasthoudend en hiërarchisch) naar de dynamische klassenmaatschappij (waterman als vera nderlijk en groepsgezind). Het was de overgang van de klassieke tijd
(steenbok) naar de moderne tijd (waterman). We zullen steenbok in
deze tekst dan ook nog vaak tegenkomen.
In Nederland markeert het generatieve tweelingentijdperk (18161831) het begin van de moderne Nederlandse staat welke in 1813 werd
gesticht. Aan het woord ‘moderne’ zien we de toenemende invloed van
waterman. Maar steenbok was bij lange na nog niet verslagen. Het absolutisme was na het Congres van Wenen weer grotendeels terug. Koning Willem I had alle macht over Nederland en België. Omdat hij de
ontginning, bebossing, verbetering van waterwegen en de koopvaardijvloot stimuleerde werd hij de koopmankoning genoemd. Reizen en
handel is typisch voor de gewiekste tweelingen. Ook werd begonnen
met de aanleg van de telegraaf, nieuwe kanalen en wegen en de eerste
spoorlijnen. Tweelingen legt contact met de buren; korte reizen en
communicatie zijn hierom een typisch verschijnsel van een tweelingentijdperk. Ram vocht voor de idealen van waterman met de Franse revolutie en in tweelingen konden de mensen hun idealen ook uitwisselen
dankzij de transportrevolutie.
Ram was moedig door de oude krachten (steenbok) heen gebroken
en de kolossale stier had dankzij haar enorme standvastigheid het oude
overwonnen. Europa had aan de vrijheid-gelijkheid-broederschap geroken. Maar de echte vrijheid zou pas honderdvijftig jaar later komen
aan het eind van het historische watermantijdperk. Het generatieve
tweelingentijdperk is een onmisbare schakel hier naar toe. Wat rond
1815 ontbrak was een praktische leer over hoe je een maatschappij
moet inrichten om burgers maximale vrijheid te geven. Tweelingen
leerde de mens het Liberalisme.
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Gespleten als tweelingen is bestaat het Liberalisme uit twee stromingen: het economisch en politiek Liberalisme. Het economisch Liberalisme kwam voort uit de industriële revolutie. Een nieuwe groep zakenlieden - de kapitalistische ondernemers - streden voor economische
vrijheid en vrije concurrentie. De arbeids– en goederenmarkt dienden
zoveel mogelijk vrij te zijn van gildebepalingen en tollen. Ook aan de
overheidsbemoeienis die zo sterk was toegenomen onder de dictatuur
van Napoleon diende paal en perk worden gesteld. Het ideaal was een
zogenaamde nachtwakersstaat, waarbij de overheid zich nog uitsluitend
zou bezig houden met het handhaven van de openbare orde en derg elijke.
Het tweelingbroertje van het economisch Liberalisme was het politiek Liberalisme. Dit was uit het optimistische verlichtingsdenken en de
idealen van de Franse revolutie ontstaan. Aanhangers van het politiek
Liberalisme streefden naar een maximale zelfontplooiing van het ind ividu, individuele vrijheid en gelijkheid (waterman), gebaseerd op de
wetten van de rede (waterman). Ze wilden een grondwet waarin de
rechten zoals de vrijheid van meningsuiting, godsdienst, vereniging en
vergadering werden verankerd; voorts wensten zij een gekozen parlement, gelijkheid van allen voor de wet en rechtszekerheid.
Waterman kwam in tweelingen in de pubertijd. Als een puber schopte waterman tegen het denken in maatschappelijke standen. Het moest
anders. Een nieuw soort mens verscheen: de vrije burger. Zij verzetten
zich tegen het absolutisme, tegen de privileges van de standen en tegen
de overheersing van de Kerk. De vrije burgers gingen steeds meer
deelnemen aan het politieke debat. Uiteindelijk zou het economisch
Liberalisme leiden tot de kapitalistische consumptiemaatschappij en
het politiek Liberalisme tot de democratische rechtstaat.
Na de knal van de Franse revolutie (ram), de bestendiging van Napoleon (stier), de leertijd van het Liberalisme (tweelingen) rees in het generatieve kreefttijdperk (1831-1846) de vraag wie men eigenlijk is. Behoor
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je tot een maatschappelijke stand (steenbok) of ben je een vrij burger
(waterman)? Waar hoor je bij, wat is je ziel? Kreeft bezielde het vrijheidsideaal van waterman door de identiteit opnieuw af te bakenen.
Dit kan kreeft alleen maar doen door zich te richten op je afkomst: je
familie. In een cultuur is het volk je familie. Kreeft bezielde het volk
met de wil tot vrijheid.
In tweelingen vochten de vrije ondernemers en de intellectuele b ovenlaag voor economische en politieke vrijheid. In kreeft ging het hele
volk vechten haar vrijheid. Hun ideologie werd het nationalisme. In het
Liberalisme komt het vrijheidsideaal van waterman tot uiting en in het
nationalisme komt een ander kenmerk van waterman tot uitdrukking:
het broederschap.
Met kreeft in de tijdgeest zochten volken naar hun afkomst. Onder
invloed van de Romantiek gingen volkeren zoeken naar eigen kenmerken in het verleden. De Duitse filosoof Herder verschafte een ideologie aan deze romantische zoektocht naar de eigen identiteit. Volgens
hem bezat ieder volk een eigen persoonlijkheid, de Volksgeist. Net als
elk individu had ook elk volk het recht zich vrij te ontplooien.
De behoefte aan de Volksgeist werd versterkt door het nog steeds
niet verslagen absolutisme. Na het congres in Wenen was Europa verdeeld in een aantal grote staten met vorsten en keizers aan het hoofd.
Volken zoals de Grieken, Polen, Hongaren, Belgen en de Ieren hadden
geen eigen staat. Deze volken voelden zich onderdrukt en wilden zich
bevrijden. Het nationalisme gaf ze hiervoor een ideologie.
In Duitsland en Italië was de situatie juist omgekeerd. Deze landen
waren hopeloos verzwakt in ministaatjes. Duitse en Italiaanse nation alisten streefden naar de hereniging van hun natie. Zoals we later zullen
zien zou het Duits nationalisme aan de wieg staan van twee wereldoorlogen.
Mede door nationalistische gevoelens braken er in 1830 revoluties
uit. Liberalen en nationalisten vochten zij aan zij tegen de machthebbers. De nationalistische idealen sloten goed aan bij het Liberalisme dat
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de volkssoevereiniteit en de vertegenwoordiging van het volk in de regering propagandeerde. Het eerste succes was de onafhankelijk van
België en Griekenland in 1830.
Kreeft richt de aandacht op de eigen gevoelens. Samen dezelfde e llende meemaken verstrekt de gevoelsmatige band met je eigen volk.
Kreeft is angstig voor de buitenwereld. Door deze houding is kreeft
passief naar buiten toe en laat zij zich makkelijk onderdrukken. Het
kreefttijdperk was het absolute dieptepunt van de uitbuiting van het
volk. Lange werktijden, onveilige arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, lage lonen en overvolle bedompte krottenwijken. Epidemieën
lagen op de loer en braken van tijd tot tijd uit. Kortom het trieste beeld
dat in de boeken van Charles Dickens wordt geschetst. Met het nationalisme had het volk een ideologie (waterman) waarmee het kon vechten tegen deze erbarmelijke levensomstandigheden. De hogere klassen
waren niet blind voor deze ellende en zagen de steden als broeinesten
voor revoluties (waterman). Het begrip ‘gevaarlijke klassen’ werd
voortaan een spookbeeld voor tal van regeringen.
De vrees voor de revolutie werd de waarheid. Gevoed door misoo gsten, voedselschaarste en prijsstijgingen ging de revolutionaire waterman in het generatieve leeuwtijdperk (1846-1861) in de aanval. In 1848
werd Europa overspoeld door een ware revolutiegolf: het volk ging de
straat op, regeringen vielen, liberalen en radicalen namen de macht
over. Het begon in Parijs, daarna volgden München, Wenen, Berlijn,
Boedapest en Milaan. Door haar omvang snelheid en intensiteit leek de
opstandige beweging voorgoed de weg te banen voor vrijheid en d emocratie (waterman). Maar de revoluties werden neergeslagen en zo
snel als ze de kop op staken, zo abrupt waren de revoluties weer afg elopen. De oude machthebbers prolongeerden hun macht, politieke
vrijheden waren van de baan en het politieke Liberalisme was mislukt.
Medio 1849 zaten bijna alle oude machthebbers weer in het zadel,
ogenschijnlijk vaster dan ooit en minder gehinderd door liberale co n-
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stitutionele beperkingen. Waterman zou nog een lange strijd moeten
voeren tegen de conservatieve krachten van steenbok.
Het economisch Liberalisme boekte meer succes. In de vijftiger jaren
drong op economisch gebied het liberale gedachtegoed echt door. Het
vrijhandelsprincipe werd algemeen aanvaard. Een enorme economische groei was het gevolg. Dit was mede te danken aan het op grote
schaal invoeren van kapitalistische productiemethoden in de landbouw.
De spoorwegennetten werden flink uitgebreid en kanalen werden g egraven. In leeuw kregen de Europese naties nieuw elan. De naties waren trots op zichzelf en lieten dit zien op de eerste wereldtentoonstelling in 1851 te Londen.
Met leeuw wordt de democratie van waterman volwassen. Zo zien we
dat de moderne Nederlandse staat in 1848 meerderjarig werd met de
totstandkoming van de grondwet. Hierin werd de macht van de koning
aan banden gelegd, de ministeriele verantwoordelijkheid aan het parlement geïntroduceerd en werd de macht van de oude conservatieve
standen ingeperkt ten gunste van de burgerij. Hoewel het democratische gehalte beperkt was – vrouwen mochten niet stemmen en de
mannen mochten alleen stemmen als ze een bepaalde hoeveelheid b elasting betaalden – zette leeuw toch een moedige sprong voorwaarts
richting democratie.
De gangmaker van de democratiseringsprocessen was het Liberalisme. In Nederland hadden de liberalen lange tijd een overwicht in het
parlement. Het Liberalisme was dé ideologie van de vrije burgers. Omdat Duistland en Italië pas rond 1870 een nationale eenheid werden
mistten deze staten de leertijd van tweelingen en de bindende kracht
van leeuw. Hierdoor kon het Liberalisme zich in deze landen niet goed
ontwikkelen als drager voor het democratiseringsproces. In Duitsland
was het Liberalisme conservatief en was het eerder een verdelend dan
een bindend mechanisme. De latere dictatoriale regimes van Hitler en
Mussolini konden hierdoor makkelijker aanslaan.
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Naast het volwassen worden van de democratie bracht de koninklijke
leeuw iets belangrijkers. Waterman wil echte vrijheid en gelijkheid en
vecht hiervoor, goedschiks of kwaadschiks. Waterman gelooft in een
betere toekomst en maakt hiervoor een abstract idee. Hij zoekt bro eders met dezelfde idealen om de plannen te verwezenlijken. Een w aterman wil zich op een revolutionaire manier bevrijden van de hiërarchische machtsstructuren van steenbok en gelooft in een maatschappij
waarin iedereen spontaan zijn geëigende plaats inneemt. De sociale
waterman beschouwt zijn medemens als zijn gelijke. Hij wil dat elk
mens gelukkig wordt. Om dit te bereiken moet elk mens zich maximaal
kunnen ontplooien zonder druk van bovenaf. Macht en eigendommen
dienen aan de groep of het collectief te behoren. De ideeën van w aterman zijn altijd toekomstgericht en zeer optimistisch of utopisch. In
het leeuwtijdperk openbaarde het watermanprincipe zich al zijn glorie;
in het revolutiejaar 1848 verscheen het communistisch Manifest van Karl
Marx. Zijn ideeën zijn puur waterman. Hij beschreef een utopie over
een klasseloze maatschappij waarin het kapitaal in handen is van het
volk en iedereen zich maximaal zou kunnen ontplooien. In leeuw staat
er altijd een groot leider op, een soort koning die de grote lijnen uitzet.
De watermankoning is Karl Marx. En wie denkt dat zijn ideeën nu
achterhaald zijn heeft het mis. Het communisme zal in de een of andere vorm terugkomen in het culturele watermantijdperk dat rond 2144
begint.
Een leeuw zet de grote lijnen uit, hij straalt en pronkt maar hij heeft
geen oog voor de details en de praktische uitvoering. De nuttige ma agd
komt leeuw hierbij te hulp. Maagd geeft vorm aan de energie van
Leeuw. In leeuw waren er een paar filantropische ondernemers die g einteresseerd waren in de leefomstandigheden van hun arbeiders. Maar
deze projecten waren natuurlijk niet erg praktisch en realistisch om op
grote schaal te worden toegepast. In het generatieve maagdtijdperk
(1861-1876) ging men echt iets doen aan de leefomstandigheden van

88

het volk. Nadat de leeuw de grote lijnen heeft uitgezet gaat maagd als
een werkmier dit concreet uitwerken. Geen utopische kletspraat maar
mouwen opstropen voor een socialere samenleving.
De staat nam het voortouw in de strijd tegen de armoe. Er kwamen
wetten die kinderarbeid verbood, arbeidsomstandigheidswetten, arbeidstijdwetten, bouwvoorschriften, veiligheidsmaatregelen en arbeidsinspecties. Op deze manier kwam er langzaam verbetering in de levensomstandigheden van het volk. Dit deed men ook om minder fila ntropisch redenen. Men was bang voor nieuwe revoluties die uit de
sloppenwijken konden ontspruiten. Maagd pakte de sloppenwijken
grondig aan. Baron Hausmann realiseerde in de jaren 60’ in Parijs een
ambitieus saneringsproject. Bepaalde wijken vielen onder de slopershamer wat de stad overzichtelijker, veiliger en fraaier maakte. In dit
tijdperk werd eindelijk begonnen met de aanleg van rioleringen en waterleidingen. Kreeft bakende de volksziel af en maagd zuiverde het
volk. Vóór maagd dacht men dat ziektes werden veroorzaakt door
‘kwalijke dampen’. Maagd accepteert geen vastgeroeste oude waarh eden maar gaat secuur op onderzoek. Pasteur legde rond 1865 de
grondslag voor de bacteriologie. Koch toonde later aan dat bacteriën
ziektes veroorzaken en isoleerde de bacil die verantwoordelijk is voor
tuberculose. Lister voerde tussen 1860-65 de eerste steriele operaties
uit. Het wetenschappelijk medische onderwijs werd bij wet geregeld.
Oude heelmeesters moesten plaats gaan maken voor universitair opg eleide artsen. Maagd is de klinische hulpverlener. Haar motto is rust,
reinheid en regelmaat. In 1863 stichtte Henri Dunant het Rode Kruis
en in 1865 werd het Leger des heils opgericht. Door al het klinische
werk van maagd was de cholera, die tussen 1830 en 1850 nog veel
slachtoffers maakte rond 1900 volledig bedwongen. In Nederland
daalde na 1875 het sterftecijfer spectaculair en groeide de bevolkingsaantallen snel.
Maagd oliet de maatschappelijke machine, perfectioneert de onderdelen en stelt de machine goed af. Hierdoor wordt er een stabiele groei
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mogelijk. De industriële revolutie kreeg met maagd een nieuwe impuls.
Nieuwe krachtbronnen werden aangesproken (olie, elektriciteit, turbines en de verbrandingsmotor), nieuwe machines werden gebouwd uit
nieuwe materialen (staal, legeringen, niet ijzerhoudende metalen) en
nieuwe wetenschappelijke bedrijfstakken ontstonden zoals de chemische industrie. De wetenschap boekte grote successen. Mendel b eschreef in 1864 de erfelijkheidsleer en Mendelejew ontdekte in 1869
het periodieke systeem van de elementen. De evolutietheorie van Cha rles Darwin (1859) veroorzaakte een omwenteling (waterman) in het
wereldbeeld. Het historische watermantijdperk kwam in maagd langzaam naar zijn hoogtepunt. Door het rationele denken (waterman)
werden alle mysteries van de natuur ontrafeld (maagd).
Bij de volksopstand in 1848 vochten de Liberalen en nationa listen
nog samen tegen de oude elite. Met de bindende kracht van koning
leeuw was het volk nog één geheel. Maar de opstand was mislukt en
het leiderschap van leeuw was in maagd weggevallen. De mislukte revolutie zette vele mensen aan het denken. Hoe moest de ideale samenleving worden bereikt? Er ontstond een breed veld van ideeën (waterman). De meest linkse vleugel werd bezet door de revolutionairen.
Koning Marx had de grote lijnen uitgezet. Met een revolutie zou het
proletariaat de macht grijpen en een ideale samenleving maken waarin
iedereen gelijk aan elkaar is. Rechts van de revolutionairen kwamen de
socialisten. Zij vonden dat dit ideaal niet via een revolutie moest wo rden bereikt maar door langzamere hervormingen in de maatschappij.
Door het streven naar algemeen kiesrecht zou het proletariaat aan de
macht kunnen komen en zo sociale hervormingen kunnen doorvo eren. Ergens in het midden vochten de confessionelen voor vrijheid van
onderwijs. Deze scholenstrijd zou in Nederland de binnenlandse politiek tot 1914 overheersen. Aan de rechter vleugel van het politieke
spectrum stonden de conservatieven. Zij waren ook wel voor hervo rmingen maar dit moest van binnenuit gebeuren en vooral langzaam.

90

In dit spanningsveld gingen de arbeiders zich steeds sterker maken
voor hun rechten. De eerste vakbonden waren nog niet erg krachtig
omdat de werkgevers hun loonslaven onder de duim wilden houden.
Maar de arbeiders hadden de tijdgeest mee. Tussen 1870 en 1900 kregen de vakbonden in de meeste industrielanden wettelijke erkenning.
Dit hadden de arbeiders te danken aan het oprukkende liberale gelijkheidsbeginsel en de toenemende macht van de staat die zich steeds
meer om haar onderdanen bekommerde. En het spookbeeld van de
revolutie speelde natuurlijk ook mee. Door het proletariaat meer macht
en geld te geven zou de gevreesde revolutie de wind uit de zeilen worden genomen.
Maagd gaf de utopie van leeuw een concrete invulling waardoor het
volk verbrokkelde in een staalkaart van ideologieën. Het volk viel uiteen in de liberalen, nationalisten, anarchisten, revolutionairen, socialisten, katholieken, antirevolutionairen, gereformeerden, en nog vele a ndere groeperingen. Elke groep had zijn eigen ideologie over hoe de
maatschappij moest worden ingericht. De ideologie gaf elke groep z ijn
identiteit. Elke groep vocht voor zijn eigen ideaal zoals vrijheid van
onderwijs en algemeen kiesrecht. Door de verbrokkeling verloor de
maatschappij zijn bindingen waardoor de samenleving uiteen dreigde te
vallen. Schorpioen zou hierdoor in een crisis belanden en de maatschappij gaan regenereren.
De verbrokkelde maagdmaatschappij ging zich in het generatieve
weegschaaltijdperk (1876-1890) polariseren. Weegschaal is het teken
van ik en jij of wij en zij. Steeds meer kwamen de stromingen tegenover elkaar te staan als links en rechts. De verschillen tussen de politieke stromingen werden benadrukt. En zo werd in weegschaal de basis
gelegd voor de verzuiling.
In de verzuiling komt het groepsdenken van waterman naar de
voorgrond. Waterman zoekt aansluiting bij een groep van gelijkgestemden in bijvoorbeeld clubs en verenigingen. In het verzuilde Neder-
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land kwam iedereen in een zuil terecht: je werd liberaal, katholiek, gereformeerd, socialist, communist etc. Elke zuil ontwikkelde zijn eigen
sportverenigingen, politieke partij, vakbond, manifestaties, kranten,
omroepen, jeugdbeweging, onderwijs etc. Een vroeg voorbeeld van de
polarisatie is de in 1864 gepubliceerde encycliek ‘Quanta Cura’ van
paus Pius IX, met daaraan toegevoegd de ‘Syllabus Errorum’, ofwel de
lijst der dwalingen. Daarin werd het liberalisme als onchristelijk afg eschilderd en de katholieken aangemaand tot het oprichten van eigen
scholen. De katholieken gingen zich organiseren en zich afzetten tegen
andere groeperingen.
Weegschaal is een tijd van evenwicht waarbij de groei stopt. In 1873
kwam er een abrupt einde aan een ongekende economische hausse en
kwam er een periode van een depressie (1873-1895). Maar omdat in
weegschaal de cyclus halverwege is, kwam in weegschaal de vrucht van
het historische watermantijdperk. Het burgerlijk Liberalisme was in het
weegschaaltijdperk op zijn hoogtepunt. De levenswijze va de vrije burger gold bij uitstek als model, ook voor de arbeiders. Tot 1900 bleef
het proletariaat in de schaduw staan van de rijke en aanzienlijke burgerij. Waterman is optimistisch gestemd over de toekomst. Ondanks de
depressie was men dan ook zeker niet somber gestemd. De groeiende
welvaart, het dragelijker worden van het dagelijks leven, het onstuitbaar
oprukken van de democratie en de enthousiaste vernieuwingsdrang gaf
een enorm geloof in de moderniteit en de toekomst.
De weegschaalfase is altijd een tijd van evenwicht, de rust bij een
voetbalwedstrijd. Weegschaal deelt het historische watermantijdperk op
in twee helften. In de eerste helft (1786-1871) domineerden de Fransen
met de Franse revolutie en Napoleon, het burgerlijk Liberalisme en het
er mee verbonden nationalisme. De tweede helft van het historische
watermantijdperk (1871-1965) staat in het teken van de verzuiling, het
socialisme, het nationalisme en de machtspositie van Duitsland.
Duitsland dat eeuwenlang versnipperd was geweest werd dankzij het
nationalisme in 1871 herenigd door Bismarck. Vóór de eenwording
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had Duitsland een soort machtsvacuüm gevormd. In Centraal-Europa
was Frankrijk gewoonlijk de sterkste mogendheid van het vaste land.
Maar nu kwam er ineens een nieuw groot Duitsland dat met een wirtschafswunder tussen 1870 en 1900 economisch een grootmacht werd.
Het haalde nog voor 1900 het machtige Engeland in wat industriële
productie betreft. Het sterke nieuwe Duitsland kreeg ook ambities naar
de wereldmacht. Hierdoor groeide in Centraal-Europa de spanningen
tussen Duitsland en Frankrijk. Het laatste land weigerde te berusten in
het verlies van Elzas-Lotharingen en bleef zinnen op revanche voor
het verlies van dit gebied in de oorlog van 1870-1871. Om de bedreiging van het nieuwe machtige Duitsland in te perken sloten Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk en Rusland een bondgenootschap (Triple Entente). Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië sloten ook een bondgenootschap (de Triple Alliantie). Bondgenootschappen zijn typisch voor
het broederschap van waterman. Met deze bondgenootschappen polariseerde de machtsverhoudingen. De machtsblokken waarin Europa nu
was verdeeld koesterden een sterk wantrouwen jegens elkaar, hetgeen
een gevaarlijke wapenwedloop tot gevolg had. De bondgenootscha ppen waren bedoeld als garantie voor vrede maar ze zouden averechts
werken. De Duitse keizer Wilhelm II liet een vloot bouwen, waardoor
de Engelsen het benauwd kregen en hun marine drastisch uitbreidden.
Deze ontwikkelingen, gezien tegen de achtergrond van het overspa nnen nationalisme, moest wel leiden tot een situatie waarin de kleinste
crisis tot een grote ramp kon leiden.
Een andere slapende vulkaan was het Habsburgse Rijk in MiddenEuropa. Dit multi-etnische rijk polariseerde (weegschaal) toen Hongarije in 1867 grotendeels zelfstandig werd van Oostenrijk. Vanaf toen
werd er over de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije gesproken.
Hierdoor werden andere Slavische en Roemeense volken zich scherper
bewust van hun tweederangs positie. Zij wilden zich bevrijden uit de
greep van Wenen en Boedapest en gingen steeds radicalere eisen stel-
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len. Hieruit vloeiden spanningen voort die bijdroegen aan de Eerste
Wereldoorlog.
Maar eerst zou in het generatieve schorpioen-tijdperk (1890-1905) het
volk zijn drijfveren moeten zoeken. De diepgravende schorpioen o nderzoekt het onderbewuste. Tal van ontdekkingen hadden met de verborgen wereld van schorpioen te maken. In 1895 ontdekte Röntgen
vreemde stralen die hij X-stralen noemde. Ook ontdekte men de radioactieve elementen. Max Planck en Niels Bohr ontdekten dat atomen uit
nog kleinere deeltjes bestonden. En Freud maakte een model van de
psyche van de mens. In zijn modellen speelt het onderbewuste, seks en
taboes een grote rol.
In elk boekje over astrologie valt te lezen dat schorpioen het teken is
van de dood, verderf, taboes en seks. De late negentiende eeuw was
dan ook een tijdperk met een hoge mate van seksuele geprikkeldheid.
De lang onderdrukte seksualiteit in het Victoriaanse tijdperk leidde tot
een seksuele ontaarding in het fin de siècle. Vooral de positie van de
vrouw was moeilijk. Zij deed niet mee in de maatschappij en haar taak
werd gezien als die van ‘ideale’ moeder. Die gedwongen inactiviteit
leidde niet zelden tot een overspanning van de zenuwen. Vrouwen die
zich verzetten werden als hysterisch bestempeld. Het is nauwelijks
verwonderlijk dat het huwelijksleven in de late negentiende eeuw een
crisis (schorpioen) doormaakte en een centraal onderwerp van discussie werd. Een direct gevolg van deze crisis in het huwelijksleven was de
woekering van de prostitutie en daarmee ook een ongekend hoge verspreiding van geslachtsziekten.
Schorpioen vernietigt het overbodige en richt zich op het levensvatbare. Zij zet een transformatieproces in gang. Op bijna alle gebieden
was het fin de siècle een tijd van vernieuwing. De jongeren vielen het
waardensysteem aan van het dominerende burgerlijke Liberalisme.
Men hield zich bezig met kritische herformulering of omverwerpende
transformaties (schorpioen). De intelligentsia in de Europese steden
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brachten vele vernieuwingen tot stand in de psychologie, kunstgeschiedenis, muziek, literatuur, architectuur, schilderkunst en politiek. Het
centrum van de metamorfose was Wenen. De Weense vernieuwers d efinieerden zichzelf herhaaldelijk in termen van en soort collectieve
Oedipusrevolte.
In schorpioen was het historische watermantijdperk heer en meester
over de tijdgeest. Het optimisme en vooruitgangsdenken van waterman werden in de tijd rond de eeuwwisseling aangeduid als de ‘gay n ineties’ en ‘la belle époque’. Toch was de vernietigende schorpioen o nder de oppervlakte volop aan het werk. De mensen gaven hun eigen
tijd het etiket ‘fin de siècle’. En in die term klinkt zowel de trots door
van cultuur die ene hoge ontwikkeling heeft bereikt, als een traumat ische voorgevoel van het naderende einde van een oververfijnde b eschaving. Rond de jaren van het fin de siècle hing de geur van herfsttij,
een gevoel van einde en verval. Traditioneel wordt de fin de siècle gezien als een periode van weemoed en indolentie. Decadente uitspattingen moesten een ondergangsstemming bedwingen; talloze profeten
voorzagen in een omvangrijke behoefte aan ‘heil en heiligheid’. De zegeningen van de moderniteit veroorzaakten een intense onzekerheid en
een scala aan speculaties over een ongewisse toekomst, en veroorzaa kte het verlammende gevoel meegesleept te worden door een dynamiek
waarvan niemand wist waar deze zou eindigen. Talloze toekomstscenario’s circuleerden: wanneer zou er een revolutie uitbreken, waar lagen
de grenzen van het nieuwe Duitse keizerrijk, wat zou de politieke en
economische plaats van dit nieuwe Duitsland zijn in Europa en de w ereld en hoe kon de kloof (in Duitsland) tussen politiek en cultuur worden overwonnen?
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Steenbokprincipe

Vissenprincipe

Ramprincipe

Watermanprincipe

1697

1786

1876

1965

2055

2144

2233

De astrologische principes zijn de motor achter de historische tijdperken. Rond 1876 was
het watermantijdperk op zijn hoogtepunt en begon het vissenprincipe. Tussen 1876 en
1965 krijgt de samenleving steeds meer visseninvloeden. Na 1965 wordt het vissenpri ncipe sterker dan het watermanprincipe en begint het his torische vissentijdperk (19652144).

Toen in 1871 het historische watermantijdperk halverwege was begon
het vissenprincipe. Hierom zette weegschaal een nieuwe koers in (de
verzuiling, het socialisme, het nationalisme en de machtspositie van
Duitsland) waardoor schorpioen in een crisis komt. Wie ben je: waterman of vissen? Schorpioen valt in een identiteitscrisis en gaat op zoek
naar de antwoorden op deze wezenlijke vragen. De diepgravende
schorpioen voelt dat het historische vissentijdperk (1965-2144) in aantocht was. Vissen is het teken van de vlucht, de illusie, droom, het escapisme, het holisme, de chaos, het einde, het vage, het irrationele, het
oplossen en de Apocalyps. Het voorgevoel komt treffend tot uiting in
het boek The war of the worlds van Wells uit 1889. Binnen niet al te lange
tijd zou de hele wereld twee keer in oorlog zijn.
Schorpioen wil het nieuwe principe intens doorleven. Wat heeft vissen te bieden? Nietzsche schreef het op in filosofische (waterman)
woorden. Zijn ideeën veroorzaakten een copernicaanse revolutie in het
Westerse denken en hij verwoordde precies wat bij menigeen reeds
sluimerde: het idee dat het leven door de modernisering (waterman)
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gedesintegreerd (vissen) was, zinloos en illusieloos (vissen) was gewo rden. Veel slogans van hem werden gemeengoed zoals zijn ideaal over
de Übermensch en zijn nihilisme (vissen). Uit zijn Wille zur Macht (wil
tot macht) kwamen veel clichés van zijn tijd: ‘Wat is goed? – Alles wat
het gevoel van macht, de ‘Wille zur Macht’ versterkt (…) Wat is geluk
– Het gevoel dat de macht toeneemt, dat weerstand overwonnen
wordt. Niet tevredenheid, maar meer macht, niet zomaar vrede, maar
oorlog. Ja, waterman zou zich met geweld gaan bevrijden uit de macht
van steenbok.
De moderniseringsdrang van waterman gaven de mensen in scho rpioen ineens een onbehagelijk gevoel. De bevolking had (te)veel verandering gezien; er was een democratiseringsproces op gang gekomen,
de maatschappij was sterk geïndustrialiseerd, de landbouw was gem echaniseerd, de landarbeiders waren naar de steden getrokken die sterk
waren gegroeid en miljoenen mensen waren naar de VS geëmigreerd.
In één generatie had een stad als Berlijn een totaal ander karakter gekregen, van een overzichtelijk ‘Athene aan de Spree’ was het veranderd
in de grootste industriestad op het continent: de ‘Metropolis van
Faust’. De miljoenen mensen die naar de moderne stad waren getro kken waren losgeweekt van hun traditionele bindingen. Deze ontstellende snelle moderniseringen (waterman) gaven bij de mensen een g evoel van onrust. Duitsland belandde rond 1900 in een grote identiteit scrisis (schorpioen). De democratie had zich er niet goed kunnen ontwikkelen waardoor er in het fin de siècle sprake van een grote verwa rring en een grote mate van verdeeldheid en een steeds geringer vertrouwen in de politiek. De ondergangsstemming (vissen) en de angst
voor de toekomst leidden vooral onder de jongere generatie van intellectuelen en kunstenaars tot een groot Unbehagen an der Moderne.
Vele vluchtten in een irrationele (vissen) werkelijkheid: in het symb olisme, de ‘Jugendstil’, de Heimatkunst, de Phantasiekunst, de Blut -undBoden-literatuur of in de Arische mythe. Zij koesterden een of andere
reactionaire utopie (waterman), holistisch (vissen) en eclectisch (vis-
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sen). Anderen waren veel somberder over de toekomst. Zij wilden de
chaos (vissen) en destructie vergroten door bijvoorbeeld oorlog of
fysieke zuivering, of door socio- biomedische maatregelen, die dus met
technologische middelen de crisis wilden bestrijden om een nieuwe
harmonie te vinden en de Duitse cultuur te redden.
Maagd had de maatschappij versnipperd, weegschaal polariseerde de
maatschappij in de zuilen waardoor schorpioen in een crisis belandt. In
alle Europese landen was de bevolking verdeeld geraakt door de verzuiling. Er waren bijna onoverkomelijke barrières van geld, opvoeding
en macht. Waterman wil juist de totale gelijkheid. Schorpioen gaat elke
zuil onderzoeken op haar levensvatbaarheid. Welke ideologie past in
het opkomende vissenprincipe én bij het doel van waterman: de samenleving waarin iedereen gelijk aan elkaar is? Door het zelfonderzoek
ontstond er een veelvoud van opinies waardoor het Liberalisme rond
1900 in een zware crisis belandde. De principiële uitgangspunten van
het Liberalisme zoals de zelfhulp, het individualisme, de vrije burger en
de nachtwakersstaat konden niet meer ingepast worden in de vera nderde samenleving. Daarbij misten de Liberalen de hechte monolithische partijorganisatie die zo kenmerkend voor de socialistische en co nfessionele partijen.
De diplomatieke weegschaal onderhandelt graag tussen alle zuilen.
Schorpioen haat dit. Zij denkt zwart-wit. Het is alles of niets. De identiteitscrisis kon alleen beteugeld worden door een nieuwe manier van
denken, één dwingende allesomvattende gedachteconstructie, één ideologie, waarbij het broederschap van waterman en het (irrationale) g evoel van vissen voorop stonden. De politiek en het volk moesten één
geheel worden. Schorpioen vernietigde het burgerlijk Liberalisme en
plaatste alle zuilen onder de paraplu van het supernationalisme. De
vrije burger verkocht zijn ziel en zaligheid aan het idee en het gevoel
onderdeel te zijn van de natie. En zo werd het volk honderd jaar na de
Franse revolutie één groot broederschap.
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De burgers organiseerden een nieuw nationalisme dat rond de
eeuwwisseling sterk opkwam. Men ging zijn identiteit bepalen aan de
natiestaat. De versmelting van staat en volk had voor veel burgers het
voordeel dat ze via staatkundige democratiseringsprocessen bevrijdt
werden van de traditionele machthebbers zoals de oude adel, kapitalisten, grootgrondbezitters etc. Een ander voordeel was dat vadertje staat
voor haar burgers ging zorgen. Duitsland was het eerste land dat vanaf
1880 sociale wetten invoerde. Er werden verplichte ouderdoms- en
ziektekostenverzekeringen en pensioenen ingevoerd. In GrootBrittannië kwam in 1909 een pensioenvoorziening tot stand en vanaf
1911 was men verplicht zich tegen ziektekosten en werkeloosheid te
verzekeren. De burgerij was bereid een sterke staat te accepteren, mits
deze zich hield aan vaste wettelijke regels en schriftelijke bestuursprocedures. Zo had de moderne staat een antwoord op de oude staten die
gelegitimeerd waren door goddelijk gezag. Schorpioen had een antwoord gevonden op het uiteenvallen van de verzuilde maatschappij.
Het nationalisme werd het noodzakelijke krachtige bindmiddel.
Eindelijk was het hardnekkige ancien regime van steenbok verslagen. Maar de controle en macht van steenbok parasiteerde zich in het
nationalisme. Vorsten en regeringen gingen het nationalisme steeds
meer voor hun eigen doeleinden gebruiken. De voorliefde voor het
eigene ging in toenemende mate gepaard met een afkeer van het
vreemde en leidde tot oorlogszuchtig chauvinisme. Het moderne imperialisme met zijn blanke superioriteitsgevoel wakkerde deze gevoelens
nog verder aan.
Na de broeifase van schorpioen klaarde het in het generatieve boogschuttertijdperk (1905-1920) op. De crisis van schorpioen was doorstaan. Het antwoord op de maatschappelijke crisis die door de verbrokkeling van maagd was ontstaan werd gevonden in het opnieuw
geformuleerd nationalisme. Het gevoel verbonden te zijn met de groep
van gelijkgestemden (waterman) had de verdeeldheid in de natiestaat
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opgeheven en kon de cultureel regenereren. Schorpioen transformeerde de maatschappij en bracht zo de historische watermancultuur op
een hoger niveau.
In boogschutter komt het doel in zicht. De moderniteit van waterman brak in boogschutter echt door met de opkomst van de massacultuur, de avant-garde, het Nieuwe Bouwen, de telefoon, de radio, de
auto, de bioscoop, fotografie, de populaire pers, pulpliteratuur en de
welvaart. De eerste vrouwen begonnen hun rechten op te eisen en de
arbeidersbeweging werd steeds sterker. Eindelijk kregen de socialisten
hun lang bevochten algemeen kiesrecht. Ook werd in boogschutter het
ideaal van Karl Marx verwezenlijkt met de Russische revolutie in 1917.
Boogschutter is een tijd van overvloed en expansie. In 1896 begon
er een periode van economische groei die tot 1913 aanhield. Er werden
grote sprongen gemaakt in de wetenschap en de techniek. In 1903 vlogen de gebroeders Wright als eerste mensen door de lucht en Bleriot
vloog in 1909 als eerste over het Kanaal. Einstein publiceerde in 1905
zijn revolutionaire relativiteitstheorie. Europa was het centrum van de
wereld. In Londen, Parijs, Wenen, Berlijn en Sint Petersburg werd alles
beslist. De Europese naties hadden uitgebreide koloniale rijken opgebouwd in bijna heel Afrika en een groot deel van Azië. Hun legers waren oppermachtig en nergens werden er zoveel goederen geproduceerd
en werd er zoveel handel gedreven.
In boogschutter komt het doel van waterman in beeld. Waterman
gelooft dat de mens met de rede het paradijs op aarde kan maken. In
de maakbare samenleving van waterman past niet iets irrationeels als
religie. Al rond 1800 was er al op een zeer beperkte schaal sprake on tkerkelijking. Mede onder invloed van grote negentiende-eeuwse denkers zoals Nietzsche, Marx, Darwin en Freud begon onder grotere
groepen mensen het idee te bestaan dat christelijke leer onzin was.
Darwin had aangetoond dat God niet de mens had geschapen naar
Zijn evenbeeld maar dat de mens was geëvolueerd uit de apen. Marx
schreef dat godsdienst het opium is van het volk. Freud had de psyche
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van de mens ontrafeld. Door de grote trek naar de steden, het toen emende kapitalisme en de rationalisatie vond er in het generatieve
schorpioentijdperk een grote ontkerkelijking plaats. Deze nam rond
1900 vooral in de grote steden epidemische vormen aan.
In toenemende mate werd de moderne abstracte kunst de vervanger
van de oude religie. Dit spreekt de rationele waterman meer aan omdat
hierin de mens zelf centraal staat. De moderne kunsten waren de kortste weg naar het rijk van de ziel. De schilderkunst, literatuur en muziek
werden op een voetstuk geplaatst en als ‘religie’ gevierd. Kunstenaars
lieten zich vaak leiden door een ideaalbeeld van een samenleving met
grote gelijkheid en broederschap. Zij namen de taak op zich om het
volk op te voeden. Een waterman gelooft in de maakbare samenleving.
Met de juiste opvoeding zou dit kunnen worden bereikt. Via het goede
voorbeeld zou een betere samenleving vanzelf volgen. De jeugdbeweging bloeide rond 1900 sterk op. Baden-Powell stichtte in 1907 de padvinderij. Ook in de pedagogische hoek waren er vele ontwikkelingen.
Nieuwe onderwijsmethoden zoals die van Maria Montessori spoorden
de individuele ontwikkeling van een kind juist aan. Natuurlijk moest
ook het lichaam aan het ideaalbeeld voldoen. Door lichaamsbeweging
zou de mens een gezonde geest in een gezond lichaam krijgen. Ook de
sport kreeg in boogschutter de status van religie. De sport werd populair onder het volk en sportwedstrijden zoals de Olympische Spelen en
de Tour de France kon de mens laten zien wat hij kon. In boogschutter
stoomde de maatschappij op naar het ideaal van waterman: de standenloze maatschappij waar niet de kerk maar een utopische mens zelf centraal staat.
Boogschutter bracht met zijn begeestering, enthousiasme en overtuigingskracht waterman in extase. Boogschutter is in staat om mensen
te bekeren voor zijn idee. De utopie lag voor het grijpen! Hier lag de
kans voor Duitsland om een groot Duits rijk te creëren met een korte
heroïsche strijd. Boogschutter heeft megalomane plannen die meestal
weinig doordacht zijn. Hij is er van overtuigd dat hij de waarheid kent,
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maar heeft ondertussen niet door dat hij oogkleppen op heeft. Een
oorlog zou als een storm opklaring kunnen brengen in de verstikkende
sfeer van schorpioen en in één klap de meest ingewikkelde problemen
oplossen.
Alles wat er in 1914 nodig was, was één klein vonkje… Op 28 juni
1914 werd de Oostenrijkse-Hongaarse troonopvolger Franz Ferdinand
en diens echtgenote in Sarajevo door een Servische terrorist gedood.
Dit vonkje deed het kruitvat ontploffen.
Oostenrijk-Hongarije zag nu kans om het lastige Servië hard aan te
pakken. De Russen vonden de oorlogshouding van OostenrijkHongarije tegen de Serviërs – hun broedervolk – onacceptabel en mobiliseerde zijn leger als tegenzet. Nu kreeg Duitsland het benauwd en
verklaarde prompt Rusland en Frankrijk de oorlog. De Duitsers vo nden dat zij net als Groot-Brittannië en Frankrijk ook recht hadden op
een wereldrijk. Door delen van Frankrijk en Rusland te veroveren wilden ze hun lebensraum vergroten. Door de bondgenootschappen werd
Groot-Brittannië ook meteen meegesleurd in het drama.
Natuurlijk zou boogschutter die oorlog wel even winnen. Weegschaal was nog diplomatiek, schorpioen broeide ondergronds, maar
boogschutter bedreef de machtspolitiek openlijk en nam onveran twoordelijke risico’s. Het volk werd opgezweept om voor het vaderland
te vechten. Met de nationale trots en een groeiend nationaal superioriteitsgevoel werden de mensen voorbereid op een oorlog. Ze lieten zich
met groot optimisme mobiliseren: ‘Ons ontbijt nemen we wel in Parijs’
stond er op Duitse wagons gekalkt. De regering voorspelde dat de oo rlog kort zou zijn. De mensen kwamen in een soort oorlogsroes, ze waren nauwelijks ongerust, angstig of somber gestemd. Men dacht dat de
oorlog als een feestelijke optocht sportief zou verlopen. Weinigen w aren zich werkelijk bewust van de verschrikkelijke vernietigingskracht
van de moderne wapens zoals onderzeeboten, tanks, vliegtuigen, mitrailleurs en gifgas. Duizenden vrijwilligers meldden zich voor de oorlog, zowel oude veteranen als jonge studenten en zelfs scholieren. Op-
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vallend daarbij was het hoge percentage jongens uit de avant-gardisten
en de jeugdbeweging. Het oorlogsenthousiasme bewijst hoe diep de
schorpionische crisis erin had gehakt. Bij veel mensen was een gevoel
van zinloosheid, nihilisme en cultuurcrisis diep doorgedrongen en
leefde de wens om de oude wereld achter zich te laten. Met decennialange propaganda (boogschutter) in het onderwijs en verenigingen zoals de padvinderij was de natie opgezweept tot extase. Het diepe verlangen naar een nationale eenheid, de behoefte aan offers, avontuur,
eer en romantiek, wonnen het uiteindelijk van het verstand.
Al na een paar maanden zat het Westelijke front muurvast en gro even de soldaten zich in. De Eerste Wereldoorlog werd toen een absurde loopgravenoorlog. Tussen de fronten was er een niemandsland waar
infanteristen bij miljoenen werden neergemaaid. In de Eerste Wereldoorlog (1914-18) sneuvelden meer dan acht miljoen soldaten en minstens evenveel burgers. Jarenlang bleven de generaals geloven in de
overwinning. Met een beslissende slag moest de patstelling worden
doorbroken. De bloedige doorbraken die werden geforceerd leidden
meestal tot niets. De doorgebroken troepen verloren hun artilleriesteun
en hun bevoorradingsteem en het ontbrak hun aan een strategie om
verder door te stoten. De vijand echter reorganiseerde de verdediging
snel en kon de opgerukte vijand weer terugdringen. Op de Atlantische
Oceaan torpedeerde Duitse onderzeeërs met succes de vrachtschepen
van Engeland en Frankrijk. Toen de Duitsers in 1917 ook de Amerikaanse koopvaardij gingen bestoken werden de Verenigde Staten ook
meegesleurd in de oorlog en kregen de geallieerden er een superbondgenoot bij. Door de Amerikaanse deelname kwam in 1918 het front
weer in beweging en zag zelfs boogschutter in dat doorvechten zinloos
was. De Duitse generaals werden bang dat het Duitse leger definitief
zou worden verslagen waarna het zou desintegreren. De legerleiding
wilde de verantwoordelijkheid van de nederlaag ontlopen en hierom
werd er een nieuwe regering gevormd die ging vragen om een wapenstilstand. Nu ontstond de vreemde situatie dat veel Duitsers dachten
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dat de liberalen en socialisten van de nieuwe burgerregering het Duitse
leger en natie hadden verraden. De Duitse legers stonden immers nog
steeds in Noord-Frankrijk en velen geloofden ten onrechte dat de
overwinning nabij was. De socialisten en liberalen staken het Duitse
leger op het beslissende moment lafhartig in de rug. Dit gevoel zou
Hitler in de kaart spelen. Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand van kracht. Duitsland had Rusland verslagen maar verloor de
oorlog. Toch herstelde Duitsland verrassend snel en versterkte het zelfs
zijn machtspositie in Europa.
Het generatieve steenboktijdperk (1920-1935) zou de adempauze worden in de vrijheidstrijd van waterman. In steenbok bereikt een cultuur
zijn grootste aardse vorm. Dit betekent dat waterman in steenbok op
zijn hoogtepunt was. Het geloof in de betere toekomst was in de twintiger jaren ondanks de verschrikkingen van de oorlog rotsvast. De jaren
twintig staan bekend als the roaring twenties. Daar was ook alle reden
voor. De Eerste Wereldoorlog had spanningen weggenomen. Er was
weer vrede en de economieën bloeiden sterk op. In veel landen was er
democratie ingevoerd met algemeen kiesrecht, de excessen van het kapitalisme waren door sociale wetgeving verdwenen, de werkdag was
verminderd tot acht uur waardoor vrije tijd niet meer het voorrecht
was van een kleine minderheid. Na de Eerste Wereldoorlog werden de
productiesystemen gemoderniseerd. In Europa werd nu ook de lopende band productie ingevoerd waardoor er een massaproductie tegen
lage prijzen mogelijk werd. Steeds meer mensen uit de bovenlagen
konden zich een auto veroorloven. Welvarende huisgezinnen schaften
een radio, grammofoon, koelkast, stofzuiger, elektrisch strijkijzer en
centrale verwarming aan.
Het was een tijd van ontspanning en vermaak. Dit waren de ‘wilde
jaren twintig’. Dag en nacht konden mensen terecht in cabarets, da ncings en tentoonstellingsruimten. Warenhuizen boden een verbijst erende keus aan goederen die tot dan toe onbekend waren. De mensen
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verdrongen zich voor allerlei sportmanifestaties. Sommige oude klassentegenstellingen verdwenen min of meer en enkele vrouwen weigerden nog langer genoegen te nemen met een rol als moeder en huisvrouw en veroorzaakten schandaaltjes.
Maar met steenbok moet je altijd oppassen. Wie naar de maatstaven
van steenbok geen discipline toont, niet zijn verantwoordelijkheid
neemt, niet sober leeft, niet hard genoeg werkt krijgt straf. Boogschutter laat duizend bloemen bloeien, laat de bomen groeien tot aan de
hemel, steenbok oordeelt en corrigeert pijnlijk. De straf kwam er met
de wereldcrisis. Na de beurskrach in 1929 zonken de Verenigde Staten
diep weg in een economische crisis waarin de hele wereld werd meeg ezogen.
Hierna liet steenbok zich van haar bekende kant zien: de wereldmacht en onderdrukking. Een steenbok wil de absolute wereldlijke
macht met een hiërarchisch systeem met rangen en standen, regels,
wetten en een bureaucratie. Dictatuur is een bestuursvorm die een
steenbok aanspreekt, een harde hiërarchische bevelstructuur, verheerlijking van het militaire apparaat met uniformen rangen en standen, het
stijve protocol waar geen ruimte is voor spontane emoties en de o nderdrukking van de massa. In steenbok kregen veel Europese landen
een dictatuur: Italië (1922), Bulgarije (1923), Spanje (1923), Albanië
(1925), Polen (1926), Portugal (1926), Litouwen (1926), Joegoslavië
(1929) Roemenië (1930), Duitsland (1933), Oostenrijk (1933) Estland
(1934) en Griekenland (1936).
Het Russische communisme was ideologisch gezien een vrucht van
het watermantijdperk maar was in zijn concrete uitvoering puur steenbok. Na de Russische revolutie in 1917 werd Stalin in 1924 dictator van
Rusland. Hij trok alle macht naar toe, liet tegenstanders vermoorden en
liet zich tot in het absurde verheerlijken. Iedereen was doodsbang voor
hem. De marxistische ideologie (waterman) werd omgebogen ter verdediging van de macht van de partij over het land. Propaganda, censuur, jeugdbeweging, pogingen de godsdienst uit te roeien: deze ele-
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menten maakten de Sovjet-Unie onder Stalin tot een voorbeeld van
een totalitaire dictatuur.
Een leiding over een economie kan je het beste aan een steenbok
overlaten. Het zijn de beste bestuurders die een grote organisatie kunnen leiden. Ze hebben zeer hoge doelen die alleen zij kunnen bereiken
omdat ze keihard werken, nooit verslappen, verantwoordelijkheidsg evoel en plichtsbesef hebben. Een steenbok geeft nooit op. Op korte
termijn kan je makkelijk winnen van steenbok, maar als het op uithoudingsvermogen aankomt overwint steenbok op alle andere tekens. De
taaie steenbok kan zware klappen incasseren en dan toch weer herstellen en doorgaan. De gedisciplineerde steenbok heeft zichzelf emotioneel volledig onder controle en voert haar taak uit omdat het haar
plicht is, een bevel moet worden uitgevoerd omdat zij zich verantwoordelijk voelt voor haar opdracht; ze kan alleen met haar dood o pgeven. Dit is in grote lijnen de geschiedenis van Duitsland. Als verliezer van de Eerste Wereldoorlog werd het onder andere gedwongen
enorme herstelbetalingen aan de overwinnaars te betalen, alle kolonies
en grondgebied af te staan en de verantwoordelijkheid (steenbok) van
de oorlog op zich te nemen. De wereldcrisis was zeer ernstig voor
Duitsland. Amerikaanse banken eisten dat de Duitsers hun schulden
afbetaalden. Hierdoor raakte de Duitse economie zwaar ondermijnd.
Maar toen Hitler in 1933 aan de macht kwam herstelde Duitsland zich
sterk. Duitsland werd weer de sterkste economie van Europa. Door
discipline, hard werken, onderdrukking en machtshonger was Duit sland vanuit de achterstandpositie weer aan de top gekomen. En omdat
steenbok de absolute wereldmacht als doel heeft en alles doet om dit
doel te bereiken waren de kaarten geschud voor de Tweede Wereldoo rlog.
In het generatieve watermantijdperk (1935-1950) kwam de climax van
het historische watermantijdperk: de Tweede Wereldoorlog. Een waterman wil zich bevrijden van de onderdrukking van steenbok. Een
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steenbok wil het hoogst bereikbare op aarde behalen in de materiële
vorm; een groot machtig rijk met een hiërarchische machtsstructuur.
Deze strijd tussen steenbok en waterman speelde op vele niveaus in de
tijdgeest: op generatieve niveau de nachtfase van de steenbokcultuur welke gelijkloopt met de dagfase van de watermancultuur; op historische
niveau de nachtfase van de steenbokcultuur (absolutisme) welke gelijkloopt met de dagfase van de watermancultuur (ideologieën); en op het
culturele niveau de opkomstfase van de waterman hoofdcultuur (communisme) en de doelfase van de steenbok protocultuur (kapitalisme).
Steenbok en waterman waren dus op drie niveaus actief.
Waar de Eerste Wereldoorlog een boogschutteroorlog was, was de
Tweede Wereldoorlog meer een watermanoorlog. Waterman kijkt
dwars door nationaliteiten en de standen heen. Het broederschap werd
belangrijker. Het ging erom of je dezelfde ideologie had als je kameraden. Het land waar je vandaan kwam werd van minder belang. Nederlanders konden zich aansluiten bij de SS en gevluchte Polen vochten
mee met de geallieerden. De nazi’s vonden gelijkheid in bloed belan grijker dan de nationaliteit of de maatschappelijke stand van iemand. De
Tweede Wereldoorlog was een strijd tussen ideologieën: het Duitse
nationaal-socialisme en het Italiaans Fascisme tegen het Russisch
communisme en het Anglo-Amerikaans Liberalisme. Het was een ideologische (waterman) strijd tussen dictatuur (steenbok) en democratie
(waterman). Een ander verschil met de Eerste Wereldoorlog was dat de
Tweede wereldoorlog veel meer een strijd om vrijheid was.
Na de Eerste Wereldoorlog werd er in 1919 een moeizaam vredescompromis gesloten in Versailles. Duitsland was niet eens uitgenodigd
en had het verdrag maar als een dictaat te slikken. Dit zette kwaad
bloed en riep om revanche. Zo droeg ‘Versailles’ de kiemen van de
volgende oorlog al in zich. Duitsland werd als verliezer tot grote compensatie betalingen gedwongen. Daarnaast moest Duitsland ElzasLotharingen afstaan aan Frankrijk, maar ook gebieden aan België en
Polen. Verder verloor Duitsland al zijn kolonies, het Rijnland werd g e-
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demilitariseerd, de vloot moest worden ingeleverd, de luchtmacht was
verboden en het beroepsleger mocht slechts uit 100.000 man bestaan.
De Geallieerden maakten het bedrag aan herstelbetalingen zo hoog
(132 miljard Goudmark) dat Duitsland het nooit zou kunnen opbrengen. Toen het land in 1923 achterbleef met betalingen bezetten Franse
en Belgische troepen prompt het Ruhrgebied.
Hitler speelde slim in op de grote vernedering die de Duitsers in Europa moesten ondergaan. De economische crisis na 1929 speelde de
nazi’s in de kaart. In 1930 en 1932 behaalden zij grote verkiezingsoverwinningen maar nooit de absolute meerderheid. Toch benoemde
president Hindenburg Adolf Hitler in 1933 tot rijkskanselier van het
Duitse rijk. De andere partijen bleken te zeer verdeeld om iets tegen de
dictatuur te ondernemen. De machtsovername ging democratisch (waterman) en geordend (steenbok). Hitler combineerde na de dood van
Hindenburg in 1934 de ambten van president en kanselier en werd de
‘Führer’. Dit was het begin van het generatieve watermantijdperk
(1935-1950). De gehele Duitse maatschappij onderging toen een nazificatie: gelijkheid (waterman) voor alle Duitse burgers in een totalitaire
staat (steenbok). De nazi’s hadden een ideale staat (waterman) voor
ogen waarin elke burger gelijk (waterman) zou zijn. In de nationaal
socialistische ideologie stond het ideaal van de ‘Volksg emeinschaft’
centraal, onderscheid tussen maatschappelijke klassen zouden verdwijnen. Wel maakte de nazi’s onderscheid in rassen. Hitler verhief in zijn
Blut-und-Boden theorie de Ariërs tot het edelste ras. Het ‘Herrenvolk’
stond aan de top van de steenbokhiërarchie en onderaan bungelden de
Joden die in de ogen van de nazi’s niet meer dan Untermenschen w aren.
Kort na Hitler’s Machtübernahme verklaarde hij dat het Derde Rijk
was aangebroken, dat de twee eerdere Duitse bloeiperioden (Het middeleeuwse Heilige Roomse Rijk der Duitse natie en het Duitse keizerrijk van Bismarck) in grootheid zou overtreffen. In december 1941 was
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het Derde Duitse Rijk inderdaad de machtigste natie van Europa met
een grootte die zijn weerga in de Europese geschiedenis niet kende.
De nazi-ideologie had watermankenmerken zoals de verbroederijking van de bevolking, een groot optimisme en het geloof de ideale
supermens. Dit was gecombineerd met steenbokeigenschappen zoals
een superioriteitsgevoel, machtswellust en onderdrukking. Arbeit
(steenbok) macht frei (waterman).
In het generatieve watermantijdperk maakt waterman een model
over de ideale toekomstige samenleving. In dit geval de ideale vissensamenleving omdat vissen het opvolgende historische tijdperk is. Met
deze theorie staat het idee van het Derde Rijk model voor het moderne
Europa. Zal de Europese Unie (vissen) wel duizend jaar bestaan?
Dromen moderne Europese politici ook niet van de Weltmacht? Sto nden Hitler en Goebbels aan de wieg van de moderne televisiedemocratie? Wordt de moderne mens ook niet ingepalmd met mooie praatjes
van de populistische politici? En spreken de politici ook hun kiezers
niet steeds meer aan op hun onderbuikgevoelens (vissen) zoals haat of
angst. Mag de moord op miljoenen Joden worden vergeleken met de
holocaust die bio-industrie heet? Zullen wellicht alle Joden assimileren
of door het aanhoudende antisemitisme vluchten naar Israël? Wordt de
Europese Unie niet steeds meer gedomineerd door haar sterkste natie:
Duitsland? Gaan toekomstige moeders met de mogelijkheden van de
gentechnologie kiezen voor een Arische superbaby’s met blond har en
blauwe ogen? Heet de droom van Hitlers Derde Rijk toevallig fort Europa? De toekomst zal uitwijzen of het Derde Rijk een model was
voor het huidige Europa.
Zoals we in schorpioen al zagen werd het vissenprincipe steeds sterker. Vissen is het teken van de naamloze massa en het hulpeloze
slachtoffer. De kritiekloze vissen is makkelijk beïnvloedbaar en laa t
zich makkelijk omkopen en meeslepen in een verleidelijke roes. Het
Duitse volk liet zich volledig bedwelmen (vissen) in de aanlokkelijke
nazi-utopie. De nazitop was zelf ook vissenachtig. Hitler maakte veel
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irrationele (vissen) beslissingen. En de swastika had Hitler gestolen van
de oude Hindoestaanse religie. En het hakenkruis is sowieso een verwijzing naar het christelijke kruis. De nazi’s hadden een hele spirituele
(vissen) leer. Het Arische ras zou volgens hen afkomstig zijn uit het
spirituele Himalayagebergte. Veel nazileiders geloofden heilig in de astrologie. Bij veel militaire beslissingen raadpleegden zij astrologen. Rudolf Hess (de plaatsvervanger van Hitler) besloot aan de hand van een
astrologische voorspelling naar Engeland te vliegen om een vredesvoorstel aan de Engelsen te doen. Dit was natuurlijk een grote blunder
(vissen is ook het teken van de kwakzalverij en de illusie) en Hess werd
na zijn landing in Engeland meteen gevangen genomen. De verering
van de Führer heeft gelijkenissen met de eindtijdprofetieën. Hitler
werd groot met de gedachte dat hij de profeet Elia was; de reïnca rnatie
van Johannes de Doper. Als Messias van het blanke superras streed hij
tegen de goddeloze democratie, het bolsjewisme en de Joden die Christus hadden laten kruisigen. Dat de nazi’s de kerk de rug hadden toegekeerd maakt niet uit. Die was toch niet meer nodig. God had Hitler
aangewezen als degene die Daniels en Johannes’ visioen over een duizendjarig rijk zou vervullen. Natuurlijk vroeg het bereiken van het duizendjarige rijk offers, maar wie spreekt de Messias tegen?
Hoewel vissen het teken is van de alomvattende liefde, barmhartigheid, vergeving en de hulpvaardigheid is in elk astrologieboek te lezen
dat vissen ook een uiterste hardheid en kilte kan ontwikkelen met een
boosaardig karakter dat gemeen handelt …
Toen het Duitse leger in de winter van 1943 zijn eerste grote nederlaag incasseerde besloot de nazitop tot de ‘eindoplossing van het joodse vraagstuk’ (die Endlösung). In de drie jaar waarin de oorlog nog zou
duren werden miljoenen Joden in de vernietigingskampen vermoord.
Alles in het historische watermantijdperk (1786-1965) gebeurt niet
zomaar uit passie of spontaniteit. Waterman maakt voor alles een ideologie of een abstract wetenschappelijk model. Toen de Saksen in de
vroege middeleeuwen geen christen wilde worden ging Karel de Grote
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(historisch leeuwtijdperk) met bruut geweld ertegen aan, punt -klaar-uit.
Toen werden ze christen, zo lost de dominante leeuw de problemen
(soms) op. Waterman pakt het anders aan. Waterman maakt een theoretisch kader dat alles op wetenschappelijke manier verantwoord. O nder het Darwinisme ontstond rond 1900 het rassenhygiënisme. Het
uitgangspunt van de rassenhygiëne was dat de modernisering tot deg eneratie en allerlei sociale pathologieën had geleid en dat het natuurlijke
selectieproces van Darwin door de moderne ontwikkelingen verstoord
was geraakt. Door de betere gezondheidszorg bleven de zwakkere in
leven die zo hun inferieure genen doorgeven aan een volgende generatie. Dit idee werd in brede kring geaccepteerd. Daarnaast dacht men
dat ook nationale gemeenschappen of culturen waren onderworpen
aan de biologische wetten. Tussen gemeenschappen en naties was ook
het proces van natuurlijke selectie aanwezig, de zwakke gingen ten o nder en de sterke bleven over. Uit angst voor degeneratie van het blanke
ras werd ervoor gepleit deze onevenwichtigheid door medisch ingrijpen te herstellen, namelijk door kunstmatige selectie, de kern van de
moderne eugenetica. Het rassenhygiënisme was de wortel van de zuiveringsutopie van de nazi’s. Met de wetenschap (waterman) onderbouwden de nazi’s de noodzakelijkheid van de rassenzuivering. Hier zien we
de keerzijde van waterman. Alles te rationeel met wetenschappelijke
modellen willen verklaren. Juist dit denken maakte het nazisme zo verwerpelijk.
De manier waarop de Joden werden vermoord is op een typische
steenbokmanier: systematisch, ordelijk, bureaucratisch, goed georgan iseerd, mechanisch en koud. Maar waarom duurde de beëindiging van
de oorlog na het keerpunt in begin 1942 nog zo lang? De Wehrmacht
was geen roversbende die plunderden en vrouwen verkrachtten. Neen,
het was een gedisciplineerd (steenbok) en gestructureerd (steenbok)
leger die de orders correct uitvoerde (steenbok), taai (steenbok) vechtend tot de laatste man. Een steenbok gelooft namelijk niet in een b etere toekomst omdat de toekomst de dood betekent. In de toekomst
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ligt voor elk mens de dood en een steenbok doet er alles aan om niet
dood te gaan. Daarom houdt steenbok koste wat kost vast aan wat hij
heeft. Zolang je blijft vasthouden aan wat je hebt kan je niet dood
gaan: zolang je ziel in je lichaam zit ben je niet dood. Elk mens heeft
deze steenbokeigenschap. Niemand wil dood. Koste wat kost blijft
iedereen vasthouden aan wat hij heeft: zijn lichaam. De dood is waterman, de grote revolutie in je leven: de grote bevrijding van je ziel uit je
lichaam. Waterman is het leven na de dood. Hitler vreesde het einde
van Duitsland en hij moet in 1942 geweten hebben dat hij de oorlog
niet kon winnen. Hij heeft toen een tweede doel van de oorlog ten uitvoer gebracht: de vernietiging van het joodse ras. Hitler en het Duitse
volk bleven vechten tegen het naderende einde, koste wat kost tot de
laatste man. De propagandamachine van Goebbels had de bewoners
van het Groot Duitse Rijk ervan overtuigd dat het Duitse volk on overwinnelijk was. Steenbok geeft nooit op. Astrologisch gezien zijn
waterman en steenbok zeer tegengesteld. Een steenbok kan de oude
structuren niet loslaten en wil de totale wereldmacht. Waterman wil
zich bevrijden van de oude structuren en moet revolutionair als een
vrijheidsstrijder door de macht van steenbok heen breken. De Tweede
Wereldoorlog was de climax van deze twee tegengestelde krachten. De
Tweede Wereldoorlog had Europa in een puinhoop veranderd en kostte naar schatting aan vijftig miljoen soldaten en burgers het leven
waaronder twintig miljoen Russen en zes miljoen Joden.
Een totale oorlog was nodig voor het aankomende historische vissentijdperk dat in 1965 zou gaan beginnen. Vissen is het teken van
vrede en je kan stellen dat de Tweede Wereldoorlog duurzame vrede
heeft gebracht in Europa. Want één ding was duidelijk voor alle Europeanen: dit nooit meer!
Voordat het historische vissentijdperk rond 1965 uit de fles zou vloeien moest eerst in het generatieve vissentijdperk (1950-1965) het historische watermantijdperk worden opgelost. Waterman was als een ver-
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woestende orkaan over Europa getrokken. In het generatieve vissentijdperk ging de storm liggen. De warme oorlog ging over in een koude
oorlog. De Duitse Oost- en Westfronten klapten na de bevrijding tegen elkaar in een nieuw front: het IJzeren Gordijn. Europa werd verdeeld in twee machtsblokken: de NATO en het Warschaupact. De
tweedeling is typisch voor vissen. Duitsland behield haar sleutelpositie.
Wie Berlijn bezat, bezat Europa en wie Europa had, had de wereld.
De Koude Oorlog was het grimmigst in de vijftiger jaren. Binnen
Europa was er een geladen (waterman) vrede (vissen). Maar buiten Europa was de Koude Oorlog weldegelijk een warme oorlog in Korea en
Vietnam. Zelfs in zijn laatste fase bleef waterman strijden om zijn id eologie. De Koude Oorlog was de strijd tussen het kapitalisme tegen
communisme. In het kapitalisme zit het vrijheidsdenken van waterman
en in het communisme komt het broederschap van waterman beter tot
zijn recht.
De Koude Oorlog was een geheime (vissen) oorlog die achter de
schermen (vissen) werd uitgevochten. Het was de CIA tegen de KGB.
Onzichtbaar (vissen) stonden de Westerse en Russische kernwapens op
scherp. De Sovjet-Unie had de blauwdrukken voor de derde wereldoorlog klaarliggen. In 1961 werd de spanning opgevoerd met de bouw
van de Berlijnse muur. Met de Cubacrisis in 1962 dreigde er zelfs even
een derde wereldoorlog.
Maar vissen is het teken van de vrede. Na de Cubacrisis kwam er in
1963 een hotline tussen Moskou en Washington en in 1973 kwamen de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tot een akkoord over kernwapenvermindering. Vissen kalmeerde waterman. De Koude Oorlog was de
slotscène van het historische watermantijdperk en heeft duurzame vrede gebracht voor Europa.
Het generatieve vissenprincipe was al in 1943 begonnen. Vanaf toen
ging vissen zich in de strijd mengen. Vissen laat zich hulpeloos naar de
slachtbank afvoeren. Dit was het lot (vissen) van de Joden maar ook
voor de Duitsers zelf. De bombardementen op de Duitse steden ha d-
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den geen strategisch doel en troffen alleen onschuldige burgers. Aan
het eind van de oorlog was Duitsland totaal vernietigd (vissen).
Vissen maakt zich op voor de nieuwe cyclus, in dit geval het historische vissentijdperk. De binding met de oude cyclus (waterman) moet
worden opgegeven en hieruit moet de nodige lering worden getrokken,
zodat met nieuwe ervaring toegerust begonnen kan worden aan de
nieuwe cyclus. Het is een fase van verstilling en bewustwording van
180 jaar waterman en steenbok. Vissen laat dit allemaal op zich inwerken en wordt zich bewust wat waterman en steenbok hebben aang ericht. Waterman was verantwoordelijk voor Darwin en het rassenhyg iënisme, het vooruitgangsdenken, de modernisering, de atoombom (waterman als uitvinder) en de ideologieën zoals het Liberalisme, nation alisme en communisme. Maar waterman had ook gevochten voor de
democratie, vrijheid en gelijkheid en de afschaffing van de standenmaatschappij en de slavernij. Steenbok was verantwoordelijk voor de
dogma’s, de puriteinse fatsoensnormen, respect voor de autoriteit, het
imperialisme en de honger naar macht. Steenbok lijkt deprimerend
maar zij heeft ons ook een mooie erfenis nagelaten; onze huidige welvaart. Dankzij 360 jaar steenbokmentaliteit in de tijdgeest is Europa nu
steenrijk. De steenbok-waterman tegenstelling welke op drie niveaus in
de tijdgeest actief was leidde tot de holocaust.
De gevoelige vissen voelt zich schuldig. De holocaust is het grootste
collectieve schuldbesef dat de mensheid heeft gekend. Want steeds
meer worden we ons bewust dat niet alleen de nazi’s de zwarte pieten
zijn. Want waren de christenen niet begonnen met het antisemitisme?
En waarom moesten de Duitsers met het verdrag van Versailles zo
diep worden vernederd? Dat vroeg om problemen! En waarom werkten de Nederlanders zo braaf mee aan de deportaties? En, eigenlijk
nog erger, waarom werden de Joden na de oorlog zo schandelijk behandeld? De geallieerden wisten van de deportaties en de concentratiekampen. Waarom werden de Duitse spoorwegen niet stelselmatig
gebombardeerd? En waarom werden de vernietigingskampen zelf niet
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gebombardeerd? In vissen worden we ons bewust dat heel christelijk
Europa schuldig is aan het antisemitisme. Het is zo oud als de Middeleeuwen. Moderne politici zijn doordrongen van dit schuldbesef. Om
het goed te maken schonk vissen aan de Joden het beloofde land Israel. In het historische vissentijdperk moet christelijk Europa in het reine
komen met het antisemitisme.
En politici zagen in dat het straffen van het Duitse volk averechts
had gewerkt. Deze keer gaf de overwinnaar hulp (vissen). Met het
Marshallplan gaven de Amerikanen hulpgoederen aan West-Europa.
De Oost-Europese landen kregen een vergelijkbare hulp van de SovjetUnie.
Politici werden zich eindelijk bewust dat oorlog voeren om macht en
ideologie waanzin is. Het motto werd vrede! Hiervoor werden in 1945
de Verenigde Naties opgericht. Het hoofddoel van de VN is het b ehoud van de vrede (vissen). Het middel is samenwerken (waterman).
Tegenwoordig vinden we dit iets vanzelfsprekend. Maar het werd pas
mogelijk met vissen in de tijdgeest.
Ook in Europa werd samenwerken essentieel in de Frans-Duitse
verhoudingen. Het begon met de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal (EGKS) welke werd opgericht in 1951. Deze economische
samenwerking was de eerste stap richting Europese integratie. De
tweede stap was de oprichting van de EEG in 1957 welke later zou uitgroeien tot de Europese Unie. Vissen benadrukt het grote geheel. Het
ideaal van Napoleon en Hitler - een groot sterk Europees rijk - kwam
nu toch langzaam van de grond, weliswaar in een compleet andere g edaante.
De historische steenbokcultuur liep in vissen op haar laatste benen.
Gelukkig geeft de taaie steenbok nooit op. Ze liet de wereldmacht voor
wat het was en begon met haar laatste krachten aan de wederopbouw.
Dankzij hard werken (steenbok) en discipline werd Duitsland met het
Wirtschaftswunder toch weer de sterkste economie van Europa.
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De vijftiger jaren komen over als een ingeslapen, lijzige en kleinburgerlijke tijd. Hier voelt de vissen die op zoek is naar rust en verstilling
zich wel in thuis. Er waren wel veranderingen maar die waren onzichtbaar (vissen); men deed dingen stiekem (vissen). Als laatste teken moet
vissen haar identiteit opgeven om de nieuwe cyclus - het historische
vissentijdperk - mogelijk te maken. Vissen moet zich gevoelsmatig oplossen in de leegte van ruimte en tijd en moet zich bewust gaan worden
dat de leegte juist God is. Dit is een korte volzin, maar het opgeven
van je identiteit en het geloof in het niets, is het moeilijkste wat er is.
De vissenfase gaat vaak gepaard met eenzaamheid, het gevoel nergens
bij te horen, een onbestemd gevoel van bedrog en illusie, en vluchtg edrag in bijvoorbeeld drugs. Deze thema’s die in het huidige historische
vissentijdperk steeds sterker naar de voorgrond treden begonnen met
de jongerencultuur van de vijftiger jaren. De nozems waren de eerste
hangjongeren van de nieuwe tijd. In De Avonden van Gerard Reve komen de typische vissenachtige kenmerken van de tijdgeest naar voren:
verstilling, saaiheid, geheimen, onbestemde vage gevoelens. De film
Rebel Without a Cause met James Dean uit 1955 was de eerste film over
het generatieconflict. De gevoelige hoofdfiguur Jim voelt zich onthecht
van het leven en zoekt zijn identiteit in zijn behulpzame (vissen) vader
en zijn moeder die steeds weer vlucht (vissen) voor de realiteit door
steeds met het gezin te verhuizen. Jim’s vriend, Plato, sterft aan het
einde van de film bij zonsopkomst. Dit einde heeft een prachtige parallel met de tijdgeest: Plato’ dood staat voor het einde van het rationele
historische watermantijdperk welke in vissen moest sterven voor de
opkomst van het historische vissentijdperk. Dean stierf op 24-jarige
leeftijd door een auto-ongeluk met zijn Porsche Spider. De film die
drie dagen na zijn dood werd uitgebracht werd een enorm succes. Het
had een gevoelige snaar geraakt.
Waterman had in de dagfase vele revoluties ontketend. Het begon met
de Franse revolutie van ram, leeuw brulde in het revolutiejaar 1948 en
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in boogschutter bereikte waterman zijn doel met de Russische revolutie. Maar gedurende de gehele dagfase moest waterman tegen de macht
van de steenbokcultuur vechten welke zich toen in de nachtfase bevond. Het absolutisme van steenbok mondde uit in de ellende van het
nationaal-socialisme en Stalinisme.
Aan het eind van het historische watermantijdperk rond 1965 had
waterman na 180 jaar strijd om vrijheid veel bereikt. In West -Europa
bestond er een parlementaire democratie met algemeen kiesrecht. Maar
het steenbok-absolutisme had rond 1965 nog steeds een beetje macht.
Spanje, Portugal en Griekenland werden geregeerd door dictators en
Oost-Europa leed onder het juk van het communisme. En in Nederland bestuurde een elite het zakenleven, de industrie, gerechtshoven en
politie zonder democratische controle.
De vurige ram pikte dit niet meer. In het generatieve ramtijdperk
(1965-1980) barstte de bom. Het begon met de Meirevolte in 1968 in
Parijs. Studenten protesteerden tegen het autoritaire en bureaucratische
beleid van de regering en het ondemocratische gehalte van het onderwijs. Ze eisten volledige democratisering. In de Praagse lente van 1968
protesteerden studenten tegen de communistische onderdrukking. In
Amerika waren er heftige protesten tegen de Vietnamoorlog en eisten
zwarten hun rechten op. Puberjongens streden met hun leraren over
de lengte van hun haar en tienermeisjes over de lengte van hun rok.
Een toenemend aantal ongehuwde moeders eiste respect op en de
homo’s kwamen uit hun kast. De babyboomgeneratie kwam in verzet
tegen ouders, leraren en politie. Zij zochten naar een alternatief voor
de traditionele Europese waarden zoals hard werken, discipline en zelfverloochening (alle drie steenbok). Er was vijandigheid over de consumptiemaatschappij en er kwam een bewustwording (vissen) dat we
onze welvaart hadden bereikt door de uitbuiting van immigranten en
de Derde Wereld.
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15 jaar

1965

Ramtijdperk

1980

Stiertijdperk

1995

Tweelingentijdperk

2010

Kreefttijdperk

democratisering minderheden; vrouwen,
homo’s

democratisering bestuur: inspraak

democratisering omgangs vormen: de
mondige burger

democratisering volk

Seksuele revolutie

Politieke revolutie

Digitale revolutie

Volksrevolutie

Waterman kreeg in haar nachtfase weer nieuwe kracht. In de vier generatieve tijdperken
ram, stier, tweelingen en kreeft bereikt waterman langzaam haar doel: volledige vrijheid
en gelijkheid in een democratische rechtstaat.

Waterman kreeg aan het begin van de nachtfase met ram in de tijdgeest
een nieuwe impuls. Het vrijheidideaal en de democratie werden g emeengoed. Spanje kreeg na de dood van Franco in 1975 een democratie, in Portugal kwam in 1974 de democratie met de Anjerrevolutie en
in Griekenland kwam er in 1974 een einde aan het wrede kolonelsbewind. In 1960 werden 19 Afrikaanse landen gedekoloniseerd. En in
China deed waterman een nieuwe poging met het communisme met de
Culturele Revolutie (1964) van Mau Tse Toeng.
In de jaren zestig werd afgerekend met de starre (steenbok) zuilen.
Het groepsdenken van waterman kreeg een nieuwe uitingsvorm. Jo ngeren kiezen tegenwoordig voor hun eigen groep zoals de punkers,
skaters, rockers, nerds, nichten, yuppen, hiphoppers of alternatievelingen. Het verschil met de zuilen is dat de nieuwe groepen open en vrijwillig zijn. Het statische van steenbok is ingeruild voor de seks, drugs
en rock-’n-roll van vissen.
Als zijn tijd rijp is ramt de vurige ram moeiteloos door alles heen.
De revolutionaire jaren zestig waren een echte doorbraak in het denken. In ram werd de burger echt vrij. De laatste resten van de verstarde
en gezagsgetrouwe calvinistische steenbokmentaliteit werden opg e-

118

ruimd. Weg met de hiërarchie van steenbok. Dankzij de revolutionaire
zestiger jaren zijn tegenwoordig man-vrouw, ouder-kind, blank-zwart,
werkgever-werknemener gelijk aan elkaar.
Hoewel er veel werd bereikt moet de echte gelijkheid nog komen.
Want nog steeds worden minderheden zoals vrouwen en zwarten onder de oppervlakte onderdrukt. Nog steeds is er een klasse met machthebbers - het establishment - die de touwtjes in handen heeft. De historische steenbokcultuur was dan wel op zijn einde, op een hoger n iveau gaat de steenbok protocultuur (het kapitalisme) langzaam naar
haar hoogtepunt die zij rond 2144 zal bereiken. De macht van het
grootgeld, de multinationals en banken is nog steeds niet aangetast,
sterker nog, het kapitalisme wordt steeds sterker. Pas rond 2144 n.Chr.
zal met het aanbreken van het cultureel watermantijdperk met de Grote Revolutie de macht van steenbok worden gebroken. Toch zal het
nog tot het historische tweelingentijdperk (2510-2690) duren voordat
de waterman hoofdcultuur daadwerkelijk zal zegevieren met het co mmunisme.
Alles wat in dit hoofdstuk totnogtoe is beschreven is een uiting van de
nachtfase van de historische steenbokcultuur (absolutisme) en de da gfase van de historische watermancultuur (ideologieën). In 1965 kwam
hier verandering in; toen eindigde de nachtfase van steenbok en verloor steenbok haar greep op de maatschappij en nam vissen het roer
over. De vredelievende vissen weigerde zijn militaire dienst te vervullen
(steenbok had dat nooit getolereerd). Zij zit liever werkeloos thuis te
mediteren dan haar maatschappelijke p licht te vervullen. De steenbokmoraal – hard werken, verantwoordelijkheidsbesef, respect voor de
autoriteit, de fatsoennormen, je plicht vervullen – werd ingewisseld
voor de vissenmoraal: de norm- en grenzeloosheid, het gedogen, de
illegaliteit en de vlucht in een droomwereld.
Tussen 1786 en 1965 bepaalden steenbok en waterman de tijdgeest.
Dit zagen we aan de spanningen tussen de macht van het absolutisme
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en het vrijheidsideaal van waterman. Sinds 1965 bepalen waterman en
vissen de tijdgeest. Dit zien we in de spanning tussen het verstand van
waterman en het gevoel van vissen.
Zo kan de watermanmens maar niet begrijpen dat in deze tijd van
wetenschappelijke kennis mensen nog kunnen geloven in die spirituele
nonsens. Waterman kan niet in God geloven omdat die niet te bewijzen valt. Hij vindt dat de mens zijn verstand moet gebruiken. Die gelovige mensen zijn volgens waterman verward (vissen). Waterman legt
onweerlegbaar uit dat de behoefte aan een God evolutionair in onze
soort is ingeslopen als een soort Darwinistische overlevingsstrategie.
De spiritualiteit zit slechts in onze genen. Toen we nog in een berenvel
rondliepen en we bang waren voor de bliksem, ziektes en de dood was
de spiritualiteit functioneel. Nu is volgens waterman de religie een ballast geworden die alleen maar ellende veroorzaakt en de mensen op
een dwaalspoor brengt. Vissen weet wel beter maar kan intellectueel
niet op tegen de veel slimmere waterman. Voor de relativerende vissen
bestaat er geen wetenschappelijke waarheid. Alles heeft een waarheid.
De wetenschap, het zenboeddhisme, de I-Tjing, de yoga en de leer van
Jezus Christus kan vissen moeiteloos versmelten. De paradox van vissen is dat alles waar is, maar tegelijkertijd ook alles slechts illusie is. De
oplossing van deze onmogelijkheid zit in het verraderlijke bewustzijn.
Alle middeleeuwse filosofen hielden zich al bezig met de vraag van ‘het
zijn’. Ook de oosterse filosofen hebben zich veel met het bewustzijn
beziggehouden. In de yoga gaat men er van uit dat alles bewustzijn is.
Waterman kan geen enkel zinnig antwoord geven op de vraag wat b ewustzijn is. Hij heeft onderzocht dat de ogen elektrische prikkels afg even naar de hersenen waar de verwerking plaatsvindt. Maar waar wordt
iemand zich bewust van wat hij zit? Wetenschappers kunnen geen enkele plaats in het lichaam aanwijzen waar het bewustzijn zit. Net als
vissen zit het bewustzijn overal en nergens. Hier ligt de kern van de
twist tussen de waterman- en de vissenmens. Waterman benadert de
wereld rationeel en abstract vissen irrationeel en gevoelsmatig. Deze
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spanning leidt gelukkig niet tot een oorlog. Waterman tolereert vissen
en vissen heeft alle begrip voor waterman.
In de Postmoderne Tijd komt de sociale waterman op voor de mensenrechten. Waterman beschouwt elk mens als zijn gelijke en komt op
voor de onderdrukte. Hij protesteert tegen onderdrukking, martelingen, vrouwenhandel, zinloos geweld, verkrachtingen en ongelijkheid in
de welvaart. Waterman begrijpt maar niet dat mensen wreed en egoïstisch kunnen zijn. Vissen begrijpt het leed in de wereld allemaal wel en
doet er zelfs aan mee. Vissen laat zich makkelijk onderdrukken en verleiden, is gevoelig voor omkoping, verslavingen, is eerloos, wetteloos,
normloos en doet dingen stiekem. Vissen kent geen taboes of grenzen.
Een terrorist die een atoombom gooit op Washington, een priester die
kinderen seksueel misbruikt, een dronken kapitein die de macht verliest
over een supertanker in Alaska, een corrupte ambtenaar die gemeenschapsgeld over de balk gooit. De gedisciplineerde gezagsgetrouwe
steenbok deed dit niet, maar vissen kan moeilijk weerstand bieden tegen de dierlijke instincten. Als waterteken (gevoel) is vissen het teken
van seks. Vissen is een hoer die zich in achterkamertjes laat manipuleren. De grenzeloze vissen is schaamte- en taboeloos. Zij laat zich meeslepen in een roes. Waterman kan dit maar niet begrijpen. We zijn bijna
bij de ideale samenleving. Waarom gaan mensen het slechte pad op?
Waarom gaan pubers roken? Waarom lopen meisjes als een hoer over
straat? Bij vissen is het gevoel sterker dan het verstand. Er valt volgens
vissen niets te begrijpen. Alles is slechts een droom.
De spanning tussen vissen en waterman is in de maatschappij ook
zichtbaar in de toekomstverwachting. De optimistische waterman ziet
een stijgende lijn. Het analfabetisme neemt wereldwijd af, de gezon dheidszorg verbetert, we worden steeds ouder, de inkomens van de arme landen stijgen, de technologie maakt het leven steeds comfortab eler. De mensenrechten zijn nog niet overal optimaal maar waterman
ziet vooruitgang. De apartheid in Zuid-Afrika is afgeschaft en de OostEuropese landen hebben geen totalitaire regimes meer en veel landen
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in Azië en Afrika ondergaan democratiseringsprocessen. De milieuproblemen kunnen technologisch worden opgelost. Met duurzame
energie en waterstof is het energieprobleem definitief de wereld uit.
De armoede kan bestreden worden door de rijkdom eerlijker te verd elen. Waterman geeft hoop, hij creëert een mogelijkheid voor de to ekomst. Zo kan het, zo moet het, broeders!
Vissen is het andere geluid dat sinds 1965 overal te horen is: de w ereld gaat ten onder. De Apocalyps is nabij, het is hopeloos, we maken
er een puinhoop van en de ondergang is ons lot. De massale extinctie
van planten en dieren is een teken. Homo sapiens is de volgende.
Vooruitgang (waterman) = vervuiling. In rap tempo worden de bossen
gekapt, de oceanen leeggevist en de niet te stoppen uitstoot van broeikasgassen zal de zeespiegel doen stijgen en het klimaat drastisch wijzigen met alle gevolgen van dien. Beide geluiden – de hoop en de wanhoop – kenmerken de Postmoderne Tijd.
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Historische Vissentijdperk
Opbouw
Materialisme

Instandhouding
Middeleeuwen

verbreiding

Volkssentiment

1965 1980 1995 2010 2025 2040 2055 2069 2084 2099 2114 2129 2144

Flower Power

The New Economy

Koning vissen

In hoofdstuk vier en vijf wordt uitgegaan van de huidige precessiesnelheid van 25.770
jaar. In de hoofdstukken één , twee en drie wordt uitgegaan van de gemiddelde prece ssiesnelheid van 26.012 jaar. Hierdoor verschillen de vermelde jaartallen enigszins van
elkaar.

Het historische vissentijdperk

Het generatieve ramtijdperk (1965-1980) was het ochtendgloren van
het vissenprincipe. Het zachte en vredelievende van vissen werd g ecombineerd met het vurige en agressieve van ram: de flower power.
Na 180 jaar gevecht om vrijheid, gelijkheid en broederschap (waterman) begon met vissen iets nieuws: de spiritualiteit. In de jaren zestig predikte de nieuwe generatie peace and love. Men streed (ram) met de
kracht van naastenliefde voor vrede. De hippies zochten hun heil in de
wijsheid van het Oosten - van zenboeddhisme en de mantra's van het
hindoeïsme tot de I-Tjing. De Beatles vertrokken naar India, om aan
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de voeten van Maharishi Mahesj Yogi via transcendente meditatie een
dieper bewustzijn te bereiken. Ram was het begin van het zelfbewustzijnsproces van vissen. Waterman vocht een ideologische strijd om
vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een vissen zoekt verlichting door
haar bewustzijn op te lossen in het Grote Geheel. Maar hoe bereikt
vissen dit?

In het symbool van vissen zwemmen twee vissen in tegengestelde richting. In elk mens
zitten deze twee kanten van vissen: het goed en het kwaad.

Vissen moet al het goed en kwaad verzamelen zodat zij het terug kan
geven aan God. Maar dit kan vissen alleen maar doen als ze goed en
kwaad weet te verenigen. Vissen moet zich bewust worden dat goed
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het tegenovergestelde is van kwaad, zoals liefde en haat elkaars tegenpolen zijn. Ook moet vissen zich bewust worden dat jouw goed en
kwaad de wereld beïnvloedt en het goed en kwaad in de wereld als een
boemerang jou beïnvloedt. Zo krijgen het goed en kwaad twee gezichten: een persoonlijk en een holistisch beeld.
Het persoonlijke goed en kwaad komen voort uit de emotionele
drijfveren (van schorpioen) zoals haat, wraak, jaloezie, schaamte, angst,
blijheid, liefde, boosheid, geldingsdrang. Dit creëert enorme spanningen in een persoon. Door het contact met jezelf aan te gaan zoals in
meditatie, therapieën kan je de spanning in jezelf oplossen. Je kan bijvoorbeeld erachter komen dat je agressie voortkomt uit je haat tegen
iemand en je kan vervolgens die persoon vergiffenis geven. De spa nning kan ook worden opgelost in de buitenwereld. Je kan je spanning
simpelweg er uit rammen (zinloos geweld) maar in vissen moet de
mens leren waarom andere mensen, situaties, dingen en culturen jou
raken; welke gevoelige snaar raakt iemand in jou? Je moet je bewust
worden dat je bijvoorbeeld niet verliefd wordt op een ander mens maar
slechts alleen de spiegel waarneemt van de spanning in jezelf. Je haat
een ander niet, je haat alleen iets in jezelf. Door op een bewuste manier
in contact te komen met jezelf en met de wereld kan je goed en kwaad
verenigen en zelf terugkeren naar God.
In een vissentijdperk moeten mensen dus ervaren hoe het goed en
het kwaad jezelf en de wereld beïnvloeden. Hiervoor legt vissen gevoelsmatig contact met de wereld. Sinds het vissenprincipe in 1871 is
begonnen kreeg de individuele mens voor het eerst in de geschiedenis
een gevoel betrokken te zijn bij de wereldgeschiedenis. Frontsoldaten
hadden het idee dat ze iets belangrijks deden voor de wereld. Het contact met de wereld werd aangegaan door in de massa een droomwereld
(vissen) te achtervolgen. De massa projecteerde het kwaad in zichzelf
(eigenhaat) in de buitenwereld (Jodenhaat). De mensen waren gevoelig
voor de wil van de macht, handelden volgens hun instincten en hun
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gevoelens van haat en wraak die culmineerde in massale vernietiging
van gehele bevolkingsgroepen.
Naast de wereld kan vissen ook zichzelf vernietigen. Vissen is g evoelig voor de verleiding van het kwaad: seks, drugs en rock-’n-roll.
Vissen kan moeilijk weerstand te bieden tegen de zeven hoofdzondes.
Seksuele perversies tieren tegenwoordig welig. Iedereen lijkt tegenwoordig wel geestesziek. De zwakke vissen projecteren hun eigen
kwaad in de wereld. Veelal gaat dit gepaard met schuldgevoelens en
masochisme. De eigen pijn wordt verdooft met drugs. Vissen zoekt
een roes, kicks, verlossing en grenzeloosheid en wil met drugs ervaren
wat er achter de grenzen van haar geest is. Sinds de opkomst van vissen in 1871 is het aantal verslavingen (vissen) schrikbarend toegen omen. Deze zwakke vissen verwart de heilige Geest met de geest van de
drankfles. Naast de roes van de drugs vinden ook veel mensen hun
trance in de muziek. De popcultuur nam wereldwijd dan ook een grote
vlucht bij het begin van het vissentijdperk.
De sterke of verlichte vissen zoekt juist de verstilling en leegte. Want
in die leegte vangt vissen met haar fijngevoelige antennes hoog etherische trillingen op. De hippies en de Nieuwetijdskinderen richten zich
op het goede. Zij zijn zich bewust dat wie kwaad zaait kwaad oogst.
Maar het werkt ook andersom; door liefde aan de wereld te schenken
krijg je een vreedzamere wereld. De verlichte vissen probeert zich juist
van de seks en lusten te ontworstelen door als een asceet te leven. Om
deze reden bestaat het celibaat in de katholieke kerk. Een verlicht mens
kan zich nou eenmaal niet aan aardse lusten overgeven.
De verlichte vissen is een vreemdeling. Als een slaaf heeft hij begrip
voor zijn meesters omdat ‘zij niet beter weten’. Zij ondergaat haar lot
passief, aanvaardt het zoals het is. Weinigen begrijpen dit lijdelijke g edrag. Iedereen vindt dat als je onderdrukt wordt, je juist in opstand
moet komen, vechten voor je bevrijding. Vissen doet dit niet. Zij predikt mededogen, naastenliefde en nederigheid. Zij offert zich op om de
karmische oorzaak van het lijden op te heffen. Al het lijden wordt ver-
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oorzaakt door het willen zoals de wil van vrijheid, geluk en gezon dheid. Dit geeft spanningen in jezelf en in de wereld welke zich uiten in
(zinloos) geweld, egoïsme of het gevoel gevangen te zijn. Maar dit is
slechts een illusie van het bewustzijn. De verlichte vissen leeft in het
hier en nu en dat is nog goed nog slecht. Alles is zoals het is, er is verder geen hogere waarheid. Een vissen die zich hier bewust van wordt
kan de tegenstellingen tussen de objectieve ware en de subjectieve
schijnbare wereld opheffen. Zij kan de tegenstelling tussen haar illusie
en de goddelijke openbaring opheffen. Ja, zij kan alle tegenstellingen
opheffen. De tegenstellingen tussen liefde en haat, tussen vrijheid en
onderdrukking, tussen het oneindige en het hier en nu, tussen het Al
en het Niets, tussen goed en kwaad zijn op te heffen door te beseffen
dat alles een uiting is van dat ene Bewustzijn dat we God noemen.
Door het loslaten van het willen kan de verlichte vissen de spa nning
tussen goed en kwaad in zichzelf oplossen. Vissen moet leren dat liefde, rijkdom, succes, aanzien niet gelukkig maken. Je bent al goed zoals
je bent. Je hoeft niks en je mag er wezen zoals je bent. De goddelijke
perfectie zit al in alles. Ja ook Adolf Hitler en een malariamug zijn perfect zoals ze zijn. Alle twee zijn ze God’ kinderen. Alleen vissen kan dit
begrijpen. Het kwaad (ziektes, de holocaust) komt voort uit het willen.
Een vissen die niets meer wilt (macht, rijkdom, bevrijding, genezing)
en beseft dat haar eigen lijden voortkomt uit het slechte karma van het
willen kan door zichzelf op te offeren zoals Jezus Christus deed aan
het kruis haar eigen karma overwinnen. Dit is geen zelfverachting maar
de zelfoverwinning omdat vissen hiermee de cyclus van het lijden o pheft en één wordt met God. Van slaaf van het karma wordt zij meester
over het karma. Van offerlam wordt vissen de Schepper zelf. Dit zou
een mooie brug zijn naar het historische ramtijdperk (2144-2325), het
tijdperk na vissen. Maar zover is het nog niet. Eerst komt stier.
Wat een zweverig gezwam denkt de nuchtere stier. Alleen tastbare,
concrete zaken hebben waarde. Stier zette de maatschappij weer met
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beide benen op de grond. Het Aids-virus dat in 1981 werd ontdekt
maakte een einde aan de seksuele vrijheid van de zeventiger jaren. Als
aardeteken is stier gericht op de economie, het praktische en het werken. In de tachtiger werden geld en bezit weer belangrijk. De Young
Urban Professional (yup) deed zijn intrede. Net als de hippies wilde de
yup ook vrij zijn. Alleen niet in een commune maar in zijn eigen b edrijf. Het gewone en conservatieve van stier werd samengevat in het
begrip ‘vertrossing’.
Het generatieve stiertijdperk (1980-1995) begon met een economische recessie. Deze was al in 1974 begonnen met de opkomst van stier
(1972). Een van de belangrijkste oorzaken hiervan was een dubbele
oliecrisis van 1973 en 1979 en een ontregeling van het internationaal
monetair systeem waardoor alle munten na 1973 gingen zweven inclusief de Amerikaanse dollar die sinds 1945 onbewegelijk vast leek te
liggen. Vanaf 1973 belandde Europa in een periode van stagflatie:
stagnatie (terugval) in de economische groei gecombineerd met inflatie.
Vanaf 1980 steeg het aantal faillissementen snel en hiermee ook de
werkloosheid.
Ook in de politiek zat het tegen. De relaties tussen Oost en West
bevroren toen de Sovjet-Unie in 1979 Afghanistan binnenviel. Partijleider Brezjnev en president Reagan stonden lijnrecht tegenover elkaar.
En de olietoevoer kwam onder druk toen Ayatholla Khomeiny in 1979
met de islamitische revolutie aan de macht kwam in Iran. De situatie
verslechterde nog verder door de bloedige oorlog tussen Iran en Irak
die woedde tussen 1980 en 1988.
Stier is zelfstandig en onafhankelijk van anderen; zij verdient haar
eigen geld. Dit moest Europa opnieuw leren. Europa was te afhankelijk geworden van de goedkope olie en wisselende internationale mun tkoersen. Gelukkig kan je in moeilijke tijden bouwen op de stabiele
stier. De sterke stier laat zich door niemand gek maken. Deze conservatieve houding is haar juist de kracht. In Nederland regeerde Ruud
Lubbers van het CDA (1982-1994), in het Verenigd Koninkrijk de ijze-
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ren dame Margaret Thatcher (1979-1990) en in de Verenigde Staten
was zeer rechtse republikeinse Ronald Reagan (1980-1988) president.
Deze sterke conservatieve leiders hebben (achteraf gezien) de maa tschappij uit het slop getrokken.
De historische waterman- en vissentijdperken hebben overeenkomsten. Beiden begonnen revolutionair: waterman met de Franse revolutie en vissen met de roerige zestiger jaren. In beiden kwam er na de
explosie van ram de ontnuchtering van stier. Net als velen de dictatuur
van Napoleon als het verraad van de Franse revolutie beschouwden,
was progressief Nederland zwaar teleurgesteld over de tachtiger jaren.
Men sprak over de verloren generatie, de generatie nix of de patatg eneratie. Hoewel de idealen van de jaren zestig (ram) waren verdwenen
in de grote ontnuchtering van stier, gaat stier toch standvastig door
met de nieuwe ingeslagen weg van ram. Stier gaat wat ram heeft g ezaaid concreet vormgeven. De ramenergie ebde weg maar stier wist de
idealen te consolideren in de democratiseringsprocessen. In Europa
werden in 1979 de eerste directe verkiezingen gehouden voor het Europese Parlement. In Nederland kreeg de burger voor het eerst inspraak in de besluitvorming. In de stadsvernieuwing en infrastructurele
projecten kon de burger zijn stem laten horen met de inspraak. In bedrijven kreeg de inspraak vorm met de ondernemingsraden, op de un iversiteiten kwamen de universiteitsraden, in gemeenten de stadsdeelraden. De idealen van de emancipatie werden concreet met de wetgelijke-behandeling. De democratisering leidde tot een bestuurlijke
(stier) openheid en decentralisatie. De transparantie en democratisering
van de macht zijn het werk van waterman die de dictatuur verafschuwt.
Het is interessant dat de openheid en decentralisatie ook de kracht van
het internet (tweelingen) zou gaan geworden. Toekomstvoorspellers
verwachten ook dat de waterstofrevolutie (in leeuw?) als een open en
decentraal netwerk de burger onafhankelijk gaat maken wat betreft zijn
energie. Naast de democratisering pakte stier ook de milieuproblematiek concreet aan. Er kwamen wetten ten aanzien van g e-
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luidshinder, afvalstoffen, isolatie van gebouwen, gescheiden afvalinn ame en de beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen.
Stier houdt van het gewone, huisje boompje beestje. Sinds de opkomst van het stierprincipe in 1972 is dit in de woningbouw zichtbaar
in de vertrutting en de verdorping van steden. Nieuwe uitbreidingswijken werden niet meer als grootschalige wijken tegen de bestaande stad
gepland maar decentraal als dorpen in het platteland. Purmerend, Zoetermeer en Almere zijn met hun woonerven, geveltuinen, wipkippen,
bussluizen, verkeersdrempels het toonbeeld van de stier truttigheid.
Stier is het teken van je bezittingen zoals je eigen huis. Het huis
wordt steeds meer het veilige toevluchtsoord in een wereld waar de
onzekerheid alleen maar toeneemt. Mensen proberen in hun huis een
droomachtige sfeer (vissen) te creëren om te kunnen ontsnappen aan
de werkelijkheid. Dit wordt een belangrijk aspect van het historische
vissentijdperk. In het generatieve stiertijdperk werd het huisbezit weer
belangrijk. Krakers vochten voor het woonrecht wat leidde tot de
stadsvernieuwing (stier als concrete bouwer).
Stier vormt de energie van ram om in het potentiële vermogen van
de onbewegelijke massa. Stier bouwt een piramide die door niemand
van zijn plaats te krijgen is. Dat is de kracht van stier. De koppige stier
kan door haar onverzettelijkheid om niet af te wijken van de ingeslagen weg van ram de oogst binnenhalen. Ram zaait, een stier beheert en
verzorgt het land en oogst. Stier overwint altijd op de oude cyclus. In
dit geval is dit waterman. Stier zou gaan overwinnen op ideologische
strijd van de Koude Oorlog.
In het oosten kwam er hulp uit onverwachte hoek: van het christendom (vissen) zelf. Toen Johannes Paulus II in 1979 Polen bezocht was
dit een ware zegetocht. Gesterkt door deze steun brak er in Polen in
1980 een opstand uit in Gdansk. Lech Walesa stichtte de vrije vakbond
Solidariteit die in 1981 tien miljoen leden telde. Het Poolse regime verbood de vakbond en de Roomse kerk werd het enige toevluchtsoord
en hét verzetssymbool. Het antwoord van broeder Rusland was deze
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keer gematigd. In 1985 kwam er een keerpunt in het denken in de So vjet-Unie toen Michael Gorbatsjov aan de macht kwam. Voor zijn land
wilde hij perestrojka (modernisering) en glasnost (openheid). De stieroverwinning kwam in 1989 toen de Berlijnse muur viel, wat het einde
betekende van de Koude Oorlog. De koppige stierpolitiek van Reagan,
Thatcher en Lubbers had de overwinning mogelijk gemaakt. Eindelijk
kregen ook de Oost-Europeanen hun vrijheid. De vereniging van een
vredelievend Europa (vissen) kon beginnen.
In het generatieve stiertijdperk leerde Europa weer op eigen benen
te staan: Europa werd onafhankelijk (stier) van Moskou en Washington, onafhankelijker van de olie uit het Middenoosten en vooral economisch sterker. De economische saneringen gingen eind jaren tachtig
hun vruchten afwerpen met het economisch herstel. De sterke stier
overwint alles.
Stier is zacht en gemoedelijk. Je moet het wel heel bont maken om
haar boos te krijgen. Zolang de zekerheden van stier niet worden aa ngetast blijft zij rustig. Maar toen Saddam Hoessein in 1990 Koeweit
was binnengevallen en de zekerheden van het Westen bedreigde (goedkope olie) werkte dit als een rode lap. Als de kolossale stier op hol slaat
kan je beter rennen voor je leven. Saddam had een enorme blunder
begaan. Hij dacht dat het vredelievende Westen dit wel zou pikken.
Maar de razende stier versloeg het Irakese leger verpletterend in de
Eerste Golfoorlog in 1991.
Met stier was de wereld nog simpel. Kapitalisme was goed, comm unisme was slecht. Reagan noemde de Sovjet-Unie een Evil Empire. De
kracht van stier is haar simpele denken en haar zelfstandigheid. Politici
en vredesactivisten konden in de tachtiger jaren nog een sterke vuist
maken.
In het generatieve tweelingentijdperk (1995-2010) verloor de wereld
haar kinderlijke simpelheid. Gespletenheid (tweelingen) in het denken
kwam er voor terug. De vredesbeweging versplinterde in tientallen pro-
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testbewegingen; samengevat in de antiglobalisten. Zij missen de kracht
van stier. De simpele boodschap zoals ‘stop de neutronenbom’ bestaat
niet meer. Ook politici zouden met de opportunistische tweelingen alle
kanten op gaan waaien. De Tweede Golfoorlog (bevrijding Irak in
2003) verdeelde Europa in twee kampen: Frankrijk, België en Duit sland waren tegen, de rest was voor. Ook een krachtige aanpak van de
oorlog in voormalig Joegoslavië was ver te zoeken. Aan de ene kant
streefde de Europese Unie naar vrede (vissen) maar de zachte (vissen)
aanpak was niet daadkrachtig. Vissen is geen held, eerder een lafaard
die vlucht voor geweld. Maar vissen bood wel hulp aan de slachtoffers.
Aan de andere kant van de aanpak van het Joegoslavië probleem zien
we de utopische waterman die onwrikbaar gelooft in multi-etnische
staten waar het verstand, vrijheid en gelijkheid moeten zegevieren op
het irrationele gevoel (vissen) van rassenhaat.
In stier was alles nog in rust; de duffe jaren tachtig. Met tweelingen
stak er een frisse wind op. Tweelingen houdt van verandering. Alles
kwam sinds begin van de jaren negentig in beweging. In een mensenleven komt de tweelingenfase overeen met de pubertijd; de tijd waarin er
zoveel verandert.
Tweelingen houdt van oppervlakkige communicatie, de laatste roddel: kortom de informatiemaatschappij. Er bestaat geen betere uitvinding voor tweelingen dan de mobiele telefoon. De bewegelijke tweelingen is snel verveeld, dus moet er weer een nieuw melodietje, een nieuw
frontje of een nieuw model komen. Het moet geavanceerd en hightech
zijn en geluid en licht geven. Welkom in de kermis van tweelingen.
Door de opmars van computers, internet en mobiele telefonie kwam
er een nieuw economisch elan. De nerveuze tweelingen bracht dynamiek in het leven met aandelen, opties en de 24-uurs economie. Op
economisch gebied zette het Liberalisme - dat in het voorgaande generatieve tweelingentijdperk was ontstaan - opnieuw de toon. Zelfs de
Partij van de Arbeid streefde naar meer economische vrijheid en vrije
concurrentie. De arbeids– en goederenmarkt dienden zoveel mogelijk
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vrij te zijn van regels en belastingen. De overheid trok zich sterk terug.
De vrije markt moest het werk doen. Overheids-instellingen zoals de
spoorwegen, telefoon- en energiebedrijven werden in rap tempo geprivatiseerd. Ook in ziekenhuizen, gevangenissen, gemeentelijke diensten,
scholen en universiteiten werd het marktdenken ingevoerd. De b elemmeringen van de Europese binnengrenzen verdwenen en de invo ering van de euro moest de Europese handel verder stimuleren. De pubertijd is een tijd van optimisme en snelle groei. Tweelingen liet de
economie tussen 1990 en 2001 spectaculair groeien. Het optimisme
reikte tot aan de hemel. Toen in 2000 de Duitse UMTS-frequenties voor
een nieuwe generatie mobiele telefoons werden geveild was het opt imisme zo enorm groot dat de telefoonmaatschappijen zich voor vele
miljarden marken in de schulden staken.
Tweelingen gaf de popcultuur van ram een nieuwe impuls met de
dance en rap. Omdat tweelingen praat als brugman is rapmuziek een
typisch verschijnsel van de tijdgeest. En in de dance vinden typische
vissenkenmerken zoals drugs, seks, escapisme en trance er een plaats.
Vissen en tweelingen kunnen goed imiteren en kopiëren. In de housemuziek is het kopiëren van muziekstukjes (sample) verheven tot m uziek maken. De popcultuur komt in tweelingen komt in de pubertijd.
Seks, drugs en rock-’n-roll zijn populair. Opeens kleedt iedereen zich
als een popidool. Tattoes, piercings, geverfde haren, opvallende kleren
met glitter en glammer zijn normaal geworden in het straatbeeld. De
modebewuste tweelingen doet mee aan elke rage. Ook de seks en
drugs welke zo zijn verbonden met vissen wordt onweerstaanbaar voor
de jeugd. Jonge meisjes lopen in uitdagende naveltruitjes. In rapvideos
zien vrouwen er uit als hoeren en mannen als pooiers. De groei van het
internet was vooral te danken aan de sekssites en porno is zo langzamerhand een geaccepteerd cultureel verschijnsel. Naast de opkomende
hoerigheid zien we ook een andere kant van vissen opkomen: de zelfkant van de maatschappij. Pubers lopen er bij als zwervers met g e-
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scheurde jeans en verwarde haarcoupe. Filmsterren verschijnen op de
Oscaruitreiking in een nonchalant T-shirtje.
Tweelingen is een tijd van plezier. Daar was ook alle reden toe. De
economie zat in het begin van het tweelingentijdperk enorm in de lift,
met de val van de muur in 1989 was de dreiging van de derde wereldoorlog definitief verdwenen, de apartheid in Zuid-Afrika was opgeheven en Saddam Hoessein was enorm op zijn nummer gezet. We namen
het er van: minder werken, eerder stoppen met de VUT, lekker funshoppen, veel met vakantie, een facelift en een nieuwe trendy keuken. Geen
geëngageerd intellectueel gefilosofeer over utopieën, ideologieën, politiek, psychologie en abstracte zaken. Tweelingen klets gewoon lekker
met de buren. Maar de informatieoverdracht is nog wel oppervlakkig.
Tweelingen is geïnteresseerd in het alledaagse, de laatste roddel. Het
chatten op internet is één en al oppervlakkigheid. Jongeren gebruiken
hun mobieltje "gewoon voor de lol". Vluchtige informatie zoals aand elenkoersen, fileleed en het weer hebben een plaats gekregen in het
nieuws. Mensen smullen van soaps en reality televisie. Voyeuristisch
naar Big Brother kijken en een SMS’je sturen wie er uit moet. De flexibele tweelingen is creatief met taal. Hij maakt gewoon een nieuwe taal
zoals de turbotaal of de SMS-taal waarin het Engels verweven wordt
met het Nederlands. Naast praten doet tweelingen het liefst tien dingen
tegelijk. Alles ff snel, snel, snel en altijd druk, druk, druk. Business on
command, jobhoppen, alles moet panklaar zijn. De keerzijde van de zapcultuur is de onrust (tweelingen) wat zich uit in de stress en burnout.
Het snelle en alledaagse is zichtbaar in de hypes; de waan van de dag.
In 1997 moest Bill Clinton in een mediaspektakel zijn seksuele avances
met Monica Lewinsky in alle smakeloze details opbiechten. Roddelnicht tweelingen smulde ervan. Ook genoot tweelingen van de ruzies
en politiek gestuntel van de LPF in het eerste kabinet Balkende, verder
was er de soap van Mageritagate en heel Nederland kent nu de kalverliefde van Mabel Wisse Smit. De grootste media hype is de terrorist ische aanslagen op het World Trade Center in 2001. Iedereen liet zich
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compleet gek maken. Tweelingen werd in zijn hart getroffen; de jetset
maatschappij, de vrije economie, het vliegverkeer en het wereldha ndelscentrum.
Stier had het oude (waterman) overwonnen met de val van de Muur.
In tweelingen komt altijd de doorbraak van de nieuwe tijd: de postmoderne tijd. Waterman moest plaats maken voor vissen. Wim Kok
schudde zijn ideologische veren af. In tweelingen begint de virtuele
wereld van vissen echt: steeds vluchten mensen in de droomwereld van
film, games, televisie en internet. Vissen sluipt zo ongemerkt ons leven
binnen. De wereld van de illusie (vissen) is zó verslavend (vissen).
De vissen hoofdcultuur (christendom) is gekoppeld aan de steenbok
protocultuur: het kapitalisme. Tweelingen is altijd een inprentingstijd.
Hij wil het nieuwe leren. Naast de droomwereld van vissen leert tweelingen ons het kapitalisme: hebben, hebben, hebben. Het kapitalisme
programmeert (tweelingen) ons brein. De steenbok protocultuur krijgt
op een sluipende manier ons in haar macht. Het kapitalisme dringt in
alle lagen van onze cultuur door. De sport, onderwijs, gezondheid szorg, kunst, wetenschap zijn tegenwoordig nergens meer zonder het
geld van sponsors. Tweelingen maakt het kapitalisme interactief en
trendy waardoor de consumptiemaatschappij met haar graaicultuur
onweerstaanbaar wordt. Kinderen willen dure merkkleding en spe lcomputers, elke vijf jaar moet de televisie, computer en fototoestel
vervangen worden en het mobiele telefoontje is ondertussen zo'n
beetje onafscheidelijk geworden van de moderne mens. We willen
steeds meer consumeren. Vooral omdat tweelingen het leuk maakt.
Tweelingen leert de virtuele vissenwereld spelenderwijs. Tweelingen
maakt het zo leuk en dynamisch dat we de virtuele wereld van vissen
met zijn seks, drugs en rock-’n-roll willen leren. Zelfs ouderen kochten
mobieltjes en computers. En ondertussen bedwelmt (vissen) het kap italisme ons. De verlichte vissen weet dat het kapitalisme slecht is. Maar
de zwakke vissen trapt in de grote mindfuck. Want hoeveel kwaad richt
het kapitalisme wel niet aan? Moeder aarde houdt het niet lang meer
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vol. Puber tweelingen is nog jong en moet zich nog werkelijk bewust
van worden van het goed en kwaad.
In ram ontwaakte de goede kant van vissen met de hippies. Met liefde en vergeving wilden zij de wereld verbeteren. In stier kwam het
kwaad aan de beurt. De opkomst van extreem rechts, het voetbalvandalisme, de kleine criminaliteit, de ontucht en het zinloze geweld zagen
het licht in de tachtiger jaren. Mensen gingen het kwaad in zichzelf, de
onderbuikgevoelens, uiten in de wereld. In tweelingen wordt het allemaal complexer. Aan de ene kant richten mensen zich op het kwaad
(kapitalisme, egoïsme, seks, drugs en rock-’n-roll) en aan de andere
kant zijn diezelfde mensen bezig met yoga, meditatie en werken m isschien als vrijwilliger voor een humanitaire organisatie. Iemand kan al
zijn glas en papier trouw in de daarvoor bestemde bakken deponeren
maar ondertussen wel vier keer per jaar met het milieuvervuilende
vliegtuig op vakantie gaan. Tweelingen maakt het goed en kwaad ingewikkeld.
Het historische vissentijdperk is een retrotijd van het culturele vissentijdperk; het christendom. In de postmoderne tijd gaan we 2000
jaar christendom herbeleven. Het begin van het historische vissentijdperk in 1965 komt overeen met de geboorte van Christus. En het generatieve tweelingentijdperk is vergelijkbaar met het historische tweelingentijdperk (340-520). In deze tijd gleed Europa af naar de Middeleeuwen (500-1500). En deze lijken in het generatieve tweelingentijdperk terug te komen. Bush jr. spreekt over de as van het kwaad en
strijdt als bekeert christen een heilige oorlog tegen de fundamentele
islamieten. In het historische tweelingentijdperk kwamen culturen met
elkaar in contact door de Grote Volksverhuizingen (350-500). De
flexibele tweelingen is nieuwsgierig naar de buren waardoor culturen in
tweelingen altijd vermengen. Ook in het generatieve tweelingentijdperk is
er zo’n cultuurvermenging. Aan de ene kant zoeken we zelf het
vreemde op. Liefs met een korte vliegvakantie, want tweelingen is snel
en luchtig, naar een exotisch oord om in contact te komen met andere
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culturen. Aan de andere kant komt de vreemdeling (vissen) naar ons
toe als gastarbeiders, asielzoeker of illegale. Op deze manier komen we
in contact met andere culturen: de essentie van tweelingen. Sinds het
generatieve tweelingentijdperk spreken we dan ook over de multicult urele samenleving.
Door de groeistuipen vindt er in tweelingen altijd een splitsing
plaats. In het ram- en stiertijdperk was het volk mede dankzij het supernationalisme min of meer nog één. We spraken allemaal algemeen
beschaafd Nederlands (dat heette toen nog zo), keken naar dezelfde
televisieprogramma’s, hadden op zondag vrij en de inkomens waren
redelijk gelijk. De maatschappij was saamhorig en redelijk uniform. In
tweelingen vertakt de maatschappij zich. Er zijn nu tientallen televisienetten, er zijn vele vormen van vrijetijdsbesteding, de werktijden zijn
flexibeler en autochtonen zijn in sommige wijken in de minderheid.
Topmanagers weten niet meer wat saamhorigheid is en verrijken zichzelf buitensporig. Door de groeiende inkomensverschillen ontstaat een
tweedeling in de maatschappij: de armen en de rijken, the have en have
nots. Er zijn natuurlijk in alle maatschappijen armen en rijken maar het
verschil tussen arm en rijk wordt in tweelingen snel groter en de aa ndacht wordt er nu ook sterker op gevestigd. Een andere tweedeling is
de Europese tweedeling van het rijke Westen en het arme Oosten. In
dit verband wordt er binnen de Europese Unie gesproken over het Europa met twee snelheden. En op een nog grotere schaal wordt de Derde Wereld steeds armer en het Westen steeds rijker. Ik vermoed dat
deze tweedeling in rijkdom van belang is voor aanstaande revolutie van
het cultureel watermantijdperk.
In tweelingen sloeg de maatschappij volledig op hol, er was een totale
gekte losgebarsten en tweelingen vindt dit geweldig. Maar hierdoor
raken de mensen hun identiteit kwijt. Jongeren hebben het tegenwoo rdig moeilijk. Ze moeten vroeg presteren, bewuste keuzes maken en
leven in een postmoderne echtscheidingscultuur. Ook de tweede en
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derde generatie buitenlanders hebben het moeilijk. Wat is je afkomst,
wie ben je? Ben je Turk, Marokkaan, Europeaan of Nederlander? In
het generatieve kreefttijdperk (2010-2025) moeten we opnieuw onze
identiteit vinden. Hiermee zijn we al begonnen omdat het kreeftprincipe al in de lente van 2002 begon. De identiteit zoekt kreeft in het verleden: het historische watermantijdperk. Kreeft combineert het vrijheidsideaal van waterman met wat tweelingen heeft geleerd: de postmoderne vissenmaatschappij. Kreeft gaat het postmodernisme inka pselen in de democratische rechtstaat van waterman. Kreeft zal een
nieuwe (volks)identiteit vormen uit waterman (vrijheid en democratie)
en vissen (eindtijd van het christendom). We zijn moderne (waterman)
christenen (vissen). Dat is onze identiteit.
Tweelingen wilde het nieuwe (vissen) leren. Kreeft draait de klok
juist terug. Kreeft kijkt achteruit, naar het verleden en de afkomst. Het
verleden is het historische watermantijdperk. Een belangrijke uiting
van waterman was het nationalisme. Hierin komt het broederschap van
waterman tot uiting. Met kreeft komt het nationalisme weer terug. Nederland is zijn identiteit kwijtgeraakt met de multiculturele samenleving, de invoering van de euro, het verdwijnen van de Europese land sgrenzen, de opkomst van het Engels in onze taal. Fokker is niet meer
en onze nationale trots, de KLM, is in Franse handen. Ook de afscha ffing van de dienstplicht was niet goed voor het Nederland-gevoel.
Kreeft gaat ons opnieuw bezielen met een nieuw nationalisme en p atriottisme.
Kreeft vind dat vroeger alles beter was. Ze zoekt betrouwbare iconen uit het verleden. Waar we onze verloren identiteit aan kunnen o phangen. Tweelingen noemt dit retro. Er gaat een ware nostalgiegolf
over Nederland. Huizen in dertiger-jaren-stijl, televisieprogramma’s
met beelden uit de oude doos en nieuwe films met gerecyclede oude
jeugdhelden. Alles gezellig, knus, romantisch en nostalgisch. Het dialect komt weer helemaal terug, er is een hang naar die ‘goede jaren vijftig’ toen Nederland nog braaf en gezellig (kreeft) was en wellicht wor-
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den oude Hollandse gerechten, folklore en klederdracht weer populair.
En het koningshuis is natuurlijk het supericoon waar kreeft zo’n behoefte aan heeft.
De afkomst van elk mens is op de eerste plaats zijn eigen familie.
Op maatschappelijke vlak ontlenen mensen hun identiteit aan de natie:
Leefbaar Nederland. Kreeft bakent de identiteit van de natie opnieuw
af. Zij bepaalt wie tot het volk hoort en wie niet. Turken, Surinamers,
Marokkanen, Hollanders, het maakt niet uit. Kreeft gaat alle in Nederland wonende vreemdelingen inburgeren en integreren. De multicult urele samenleving van tweelingen wordt in kreeft één familie. De interactieve tweelingen was juist zo geïnteresseerd in de buurman. Kreeft
sluit haar grenzen – ze laat geen vreemdeling meer binnen – zodat zij
de volksidentiteit kan afbakenen. Eigen volk eerst.
Het nationalisme zal een Europese component krijgen omdat we nu
in het historische vissentijdperk zitten. Vissen is holistisch en ziet de
eenheid van alles in. Er zal een soort Europees Nationalisme ontstaan.
Duitsers, Engelsen, Spanjaarden, Fransen, Denen, het maakt niet uit,
ze horen gewoon bij onze Europese christelijke familie. Het ideaal van
één broederlijk christelijk Europa van Karel de Grote zal nu dichterbij
zijn dan ooit. We hebben samen in de 2000 jaar geschiedenis zoveel
meegemaakt dat we ons bewust worden (vissen) dat we één grote fam ilie (kreeft) zijn. De binnengrenzen in de Europese Unie verdwijnen
maar de buitengrenzen van het fort Europa worden sterker. Kreeft is
zacht van binnen maar hard van buiten.
Het gereedschap van de behoudende kreeft zijn de normen en
waarden. Deze waren we met de opportunistische tweelingen die met
alle winden meewaait kwijtgeraakt. De discussie over normen en waa rden is volop losgebarsten met het tweede kabinet Balkende. Dit is b egrijpelijk als je bedenkt dat het kreeftprincipe al in de lente van 2002
begon. De waarde van vrije meningsuiting is een hoog goed. Maar hoe
ver mag je gaan? Mag je iemand volledig verrot schelden? En al dat
geweld en die seks op televisie is moeder kreeft een doorn in het oog.
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Door het opnieuw formuleren van de normen en waarden kunnen we
onze identiteit weer afbakenen.
Kreeft is een teer poppetje. Ze zoekt veiligheid bij haar familie. De
fundamentele islam ervaart kreeft als een grote bedreiging. Kreeft
wordt bang en trekt zich terug in haar schulp. De angst zal het familiegevoel opwekken. Maar er zal meer voor nodig zijn. In een welvarende
maatschappij waar het de mensen goed gaat, is het saamhorigheidsg evoel meestal ver te zoeken. Hierom is er in kreeft vaak een lange economische crisis met armoede en emotionele narigheid nodig. Als mensen dezelfde ellende meemaken krijgen ze een emotionele band met
elkaar. Samen afzien, pijn lijden, angst hebben, samen de emotie doo rleven versterkt de familieband. Een andere perfecte aanjager voor het
volksgevoel is een grote waternoodramp (kreeft is een waterteken).
In het generatieve ramtijdperk waren er enkele vrijheidsstrijders die
vochten voor emancipatie en meer democratie. In stier werd de ra menergie concreet gemaakt met wetgeving ten aanzien van gelijke b ehandeling en inspraak. In tweelingen drong de democratisering door in
de alledaagse omgangsvormen. Mensen gingen respect op straat eisen.
Gelijkheid voor de wet (stier) werd gelijkheid in het maatschappelijke
verkeer (tweelingen). Als een opstandige puber eist de mondige burger
zijn rechten alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar niet
iedereen kan zo goed onderhandelen als tweelingen. In kreeft gaat ook
de grote onderdrukte volksmassa haar rechten opeisen. De mensen in
de achterstandwijken komen aan de beurt. Zij pikken die rotzooi in
hun beurt niet langer. Ze eisen een harde aanpak van drugsoverlast en
de illegalen. Kreeft is niet zo rap van de tongriem maar denkt met haar
gevoel. De politiek belazert het gewone volk altijd, de gewone mensen
hebben het al zwaar genoeg en de buitenlanders zijn gevaarlijk. Laat de
doodstraf maar terugkomen. Populistische partijen zoals de LPF en het
Vlaams Belang en de commerciële omroepen vertolken de populistische anti-institutionalistische kreeftgevoelens waarin het verstand
plaats moet maken voor het (onderbuik)gevoel.
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Familiebanden bieden identiteit en veiligheid. Maar het is soms ook
beknellend. Kreeft is het teken van de dressuur. De preutse kreeft zal
de vrijheden van seksuele revolutie aan banden leggen. De Aidsepidemie zal de mensheid in grote delen van de wereld hiertoe ook wel
dwingen. Ook het vele geweld en het grove taalgebruik schrikt kreeft
af. Mensen krijgen genoeg van de overdosis bloot op de televisie. Het
lijdt tot allerlei perversies, zoals die van Marc Dutroux. En langzaam
bereikt de maatschappij een grens met het zinloze geweld. Het wordt
weer tijd voor dressuur en censuur. De identificatieplicht juicht kreeft
alleen maar toe. Jongeren zullen vrijwillig gaan matigen met seks en
een nieuwe seksuele moraal ontwikkelen. Het woord van de paus
wordt weer serieus genomen en de media zal met zelfcensuur geweld
en seks gaan weren.
In ram zagen enkele hippies het licht. Ze vochten voor peace and love.
In kreeft zal datgene waar ram voor heeft gevochten gemeengoed
worden. Het hele volk wordt een hippie. Maar wel een heel conservatieve (kreeft). De nieuwe spiritualiteit dringt nu door in alle lagen van
de bevolking. De new age zal zijn speelsheid en oppervlakkigheid van
tweelingen verliezen en meer bezieling krijgen. Kreeft gaat de nieuwe
spiritualiteit versmelten met het christendom. We zijn moderne christenen. Het geloof in Jezus Christus zal herleven, de (katholieke) kerken
stromen weer vol en de Nieuw Katholieken zullen opstaan. De nieuwe
generatie staat weer onbevangen tegenover de Kerk waar juist de babyboomgeneratie zich van afgekeerd had. De tijd dat Nederland zich tegen
de gevestigde religie verzette en men zich rancuneus en met walging
afkeerde van regels en voorschriften rond Kerk en geloof, ligt achter
ons. Er is weer ruimte ontstaan voor fantasie, wonderen en mystiek.
Het wordt in ieder geval een interessante tijd. In new age kringen
wordt de Verlosser verwacht in 2012.
In kreeft zal de toenemende vergrijzing als een probleem worden
ervaren. In 2015 zijn er meer 65-jarigen dan 20-jarigen. De samenleving verliest zijn vitaliteit van de jeugd. De dominantie van de jeugd-
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cultuur zal verdwijnen. De aftakeling en de dood komen er voor in de
plaats.
Tussen 2010 en 2025 staat de tijdgeest op drie niveaus in een waterteken: op het generatieve, historische en culturele niveau (kreeft,
schorpioen en vissen zijn watertekens). Water staat voor het gevoel, de
fantasie, het geloof, het irrationele en het bewustzijn. Kreeft gaat de
wereld hertoveren. Het rationele van waterman wordt als te leeg en te
koel ervaren. Het volk gaat weer zoeken naar wonderen, magie en religie. Stille tochten, Harry Potter en Lord of the Rings voorzien in een behoefte.
Kreeft maakt de wetenschap van waterman magisch. Kreeft fant aseert over de eerste gekloonde supermens en huivert over robots die
de wereld gaan overnemen. Met gentechnologie, bionische lichaamsd elen en microchips als implantaten gaan we ziektes en degeneratie b estrijden. In kreeft gaan we ons bewustzijn (vissen) verbinden met de
techniek van waterman. We accepteren dat we zelf een robotmens
worden. Dankzij de wetenschap van waterman krijgen we controle
over ons lot (vissen). Steeds meer zal de mens zelf bepalen wanneer hij
dood wil. En dat bevalt waterman wel, die de mens zelf centraal zet.
Aan de ene kant spelen we zo zelf voor God en hebben we God niet
meer nodig. Maar aan de andere kant is het leven toch meer dan een
wiskundige formule. Is de wetenschap zelf niet magisch? En zo verliest
de techniek de oppervlakkigheid van tweelingen en krijgt het in kreeft
betekenis en diepgang.
De processen die tweelingen en kreeft opgang hebben gezet zullen in
het generatieve leeuwtijdperk (2025-2040) een grote bloeitijd doormaken. Kreeft stelt de Europese identiteit vast en leeuw zal de nieuwe
familie in al haar glorie laten stralen. Leeuw toont het historische vissentijdperk als laatste fase van het culturele vissentijdperk in al haar
pracht (leeuw). Leeuw is na ram het tweede vuurteken. In ram werd
het historische vissentijdperk geboren met de flower power. Met de
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ervaringen van vier generatieve tijdperken verder wordt de love and peace
in leeuw volwassen. Het wordt waardig en majestueus. In leeuw staat er
sterke charismatische leider op. Dit wordt een echte vissenkoning;
zacht, gevoelig, veel mededogen en barmhartigheid. Hij zal de men sheid bewust maken van het goed en kwaad. Deze Christusachtige koning zal vele mensen aanspreken. Het zal een vreugdevolle warme tijd
worden. De economie zal weer sterk aantrekken en gaan bloeien. Het
gevaar van de islam zal door de dominante leeuw afnemen. Vanaf nu
gaat het christendom weer met succes in de 'tegenaanval'. Dit wordt
vergelijkbaar het historische leeuwtijdperk (710-890). Toen waren de
islamieten al tot halverwege Frankrijk doorgedrongen. Het was koning
Karel Martel die in de slag bij Poitiers in 732 de oprukkende islamieten
eindelijk tot staan wist te brengen. Dit was het begin van het terugdringen van de islam in Europa wat bezegeld werd met de Reconquista
van Spanje en Portugal in 1492. Voor de onfortuinlijke islamieten zal
het leeuwprincipe niet gelden omdat het christendom in haar dagfase
dominant is over de nachtfase van de ram hoofdcultuur ( Jodendom en
islam).
Wat gebeurt er na het generatieve leeuwtijdperk? Rond 2144 na Christus zal het cultureel watermantijdperk aanvangen. Na leeuw zullen
hiervoor de 'voorbereidingen' plaatsvinden. De steenbok protocultuur
– welke de juiste omstandigheden voor waterman creëert - zal zich in
al zijn kracht laten zien; onderdrukking, rangen en standen, dictators
met de absolute macht. Dit past goed in het historische vissentijdperk
omdat een vissen zich makkelijk laat onderdrukken. Het steenbokkapitalisme krijgt alle touwtjes in handen. Dit is nu al begonnen in het g eneratieve tweelingentijdperk met de new economy, de marktwerking,
de privatiseringen, de nieuwe rijken etc. Het kapitalisme zal zich na
leeuw in haar ergste vormen laten zien. Dit zal dusdanige vormen gaan
aannemen dat er wel een revolutie (waterman) moet uitbreken. De
mensen zullen gaan hunkeren naar echte vrijheid en gelijkheid, verlos-
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sing van het juk van de machthebbers. Wanneer het cultureel watermantijdperk rond 2144 aanvangt zal de Grote Revolutie uitbreken.
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Nawoord

Kloppen de culturele tijdperken? Is het christendom een uiting van het
vissenprincipe? Een kritische lezer zal naar voren brengen dat het
christendom veel heeft voortgebracht wat helemaal niet met vissen kan
worden gerijmd. Zo kloppen bijvoorbeeld de vele oorlogen die in
naam van Christus zijn gevoerd niet met het vredelievende en passieve
karakter van vissen. Sinds de Renaissance is Christus langzaam verdrongen door de mens zelf. In onze democratie lijkt de mondige vrije
burger zich weinig meer aan te trekken van de boodschap van Christus.
God lijken we met de voortschrijdende wetenschap niet meer nodig te
hebben. Met de gentechnologie speelt de mens zelf voor God. Het
astrologische model lijkt zo niet te kloppen. Hoezo ‘vissen bepaalt met
het christendom de sfeer van de tijd?’. Veel mensen kunnen niet geloven dat de tijd een bepaalde sfeer heeft welke met de astrologie kan
worden geduid. Waarom is de tijdgeest zo moeilijk te zien?

Vissenprincipe

ramprincipe

Steenbokprincipe

Watermanprincipe

S feren van de tijdgeest
De tijdperken zijn een uiting van de astrologische principes. Het sterkste principe bepaalt
het tijdperk. De principes vloeien langzaam in elkaar over waa rdoor de tijdgeest altijd een
mengeling is van twee principes.
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Laat ik eerst beginnen met het waarom astrologen vissen verbinden
aan het christendom. De naastenliefde en nederigheid van het christendom sluiten naadloos aan op het karakter van vissen. Vissen zo ekt
eenzaam naar verlichting en verlossing. Zij wil zichzelf oplossen in het
Grote Geheel. Net als Christus wil vissen zich opofferen omdat zij
gelooft dat zij terug moet keren naar God. Eigenlijk is het bizar dat een
geloof dat het lijden verheerlijkt, dat zegt dat je nederig moet zijn, aansloeg in het Romeinse Rijk. In die tijd vochten mannen voor het heldendom en de eer. Het moet ongelofelijk moeilijk voor hen zijn g eweest om te geloven in de kracht die zelfopoffering heet. De Joden
zagen in die ‘slappe’ Jezus niet de verwachtte Messias. Een koning die
zich laat nagelen aan het kruis! Dat later het christendom overwon op
het heidendom is een ‘bewijs’ dat de zachte vissen al 2000 jaar de tijdgeest domineert.
Toch geeft dit bekende verhaal nog geen bevredigend antwoord op
de genoemde bezwaren. Iets lijkt de vissensfeer te verstoren waardoor
we het moeilijk kunnen zien. Een eerste dwarsligger is de astrologie
zelf. In 2150 n.Chr. volgt het watermantijdperk op het vissentijdperk.
Deze overgang gaat niet zwart-wit maar heel vloeiend. Dit komt door
de astrologische principes welke achter de tijdperken schuilen. Het vissenprincipe - de motor van het vissentijdperk - vloeit nu heel langzaam
over in het watermanprincipe. In het jaar 2150 n.Chr. wordt het w atermanprincipe sterker dan het vissenprincipe en begint het watermantijdperk.
Door deze langzame overgang bepalen vissen én waterman nu samen de tijdgeest. Waterman gelooft niet in een irrationele God maar
gelooft in de mens zelf. Met zijn verstand kan de mens een paradijs op
de aarde zelf maken. Waterman wil vrijheid, gelijkheid en broederschap: de drie pijlers van de democratie. Hij maakt een utopisch model
voor een betere toekomst: de ideologie. Religie vindt waterman opium
voor het volk. Op deze manier dwarsboomt hij het geloof van vissen
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waardoor het moeilijker wordt om onze tijd te bestempelen als typisch
vissen.
Maar er was een tijd waarin vissen heer en meester was over de tijdgeest. Dit waren de Middeleeuwen welke liepen van 500 tot 1500. Toen
domineerde het christendom inderdaad de tijdgeest … of toch niet?
De moderne historicus die dieper en breder in de historische feiten
gaat zoeken concludeert meestal dat de stelling ‘in de Middeleeuwen
was de aanacht op het hiernamaals gericht’ of ‘in de Renaissance verloste men zich van het middeleeuwse denken’ een veel te enge samenvatting is. De geschiedenis is immers veel genuanceerder en complexer
dan deze clichés. Soms gaan de onderzoekers zelfs nog verder. Zij
schrijven dat de Middeleeuwen of de Renaissance eigenlijk überhaupt
niet bestaan hebben omdat er veel meer pluriformiteit in die tijd was
die niet onder één noemer is te brengen. Vissen bepaalde niet de tijdgeest maar alle tekens spelen hun rol.
Eigenlijk is alles er altijd al. Ik kan een heel boek schrijven over de
Middeleeuwen waarin ik met veel argumenten de stelling kan verded igen dat men in de Middeleeuwen helemaal niet op het hiernamaals was
gericht maar juist op het aardse. Zo vochten de kruisridders voor geld
en hun eer. Dit valt niet te rijmen met vissen die eenzaam naar verlichting en verlossing zoekt. De middeleeuwse mens was ridder (ram) boer
(stier) marskramer (tweelingen) godvruchtig (kreeft) koning (leeuw)
ambachtsman (maagd) inquisiteur (weegschaal) alchemist (schorpioen)
zendeling (boogschutter) horige (steenbok) filosoof (waterman) en
monnik (vissen). Als alles er altijd is, bestaat er dan zoiets als een tijdgeest en hoe werkt deze dan?
Het antwoord op de eerste vraag beantwoord ik natuurlijk met ja.
Voor het antwoord op de tweede vraag kijk ik naar de mode welke ook
een uiting is van de tijdgeest. Als je elke vijf jaar een foto neemt van
een drukke winkelstraat zie je dat steeds een grote meerderheid van de
mensen min of meer dezelfde kleren draagt. Maar wat op zo’n foto
ook opvalt is dat een paar mensen de laatste mode draagt. Kijk, dat zijn
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de ‘uitverkoren mensen’. Zij trekken de kar van de tijdgeest. Zij zorgen
voor vernieuwing en verandering van de mensheid.
 10 procent trekt de kar
 80 procent zit op de kar
 10 procent remt de kar

Slechts enkelen geven kleuren de tijd. Zij trekken de kar. Zo heeft onderzoek aangetoond dat een klein aantal soldaten daadwerkelijk effectief vecht in een oorlog. De rest ‘doet maar wat’. Het is vaak maar een
zeer klein groepje die de sfeer bepaald voor de rest. Een ander voorbeeld hiervan is het voetbalvandalisme; een paar honderd raddraaiers
verpesten het voor de duizenden voetballiefhebbers. En een honderdtal drugsgebruikers zijn aansprakelijk voor het gros van de kleine criminaliteit. Wat maakt die kleine groep mensen zo bijzonder?
Alle soorten mensen zijn ten alle tijden aanwezig. Je hebt altijd en
overal actieve, passieve, gevoelige, slimme mensen, je hebt praters,
doeners, denkers enzovoort. In principe doet de grijze massa ‘zijn dingetje’. Maar door de steeds veranderende tijdgeest wordt er een kleine
groep mensen extra geactiveerd; ze komen in de schijnwerpers te staan.
Hún ‘dingetje’ is ineens hot. In een vissentijdperk komen de dromers,
de alcoholisten, de verslaafden, de dieven, de kluizenaars, de mensen
die verlichting en verlossing zoeken in de schijnwerpers te staan. Hun
zoektocht naar verlichting en verlossing komt in de geschiedenisbo eken. ‘Oh, wat was de mens in de Middeleeuwen toch gericht op het
hiernamaals’, zeggen we nu. Grote onzin kan je zeggen, de meerderheid deed ‘zijn dingetje’. Ze waren ridder of boer en hadden gewoon
hun leventje met hun dagelijkse beslommeringen. Net zoals nu de grote meerderheid gewoon in de kapitalistische mallemolen meedraait.
Maar omdat de tijdgeest in de Middeleeuwen op volle kracht in vissen
stond waren de schijnwerpers op de vissenmensen g ericht. Eén op de
twaalf mensen is een vissenmens. Terwijl de elf andere mensen passief
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naar het podium keken was vissen in de Middeleeuwen de sterspeler.
Het vissenprincipe was toen heer en meester en daarom gaat de aandacht uit naar die paar heiligen, die kleine groep monniken die zo hun
stempel hebben gedrukt op de tijdgeest.
Hier ligt de moeilijkheid bij het aanvoelen van de tijdgeest. Net als
de geschiedschrijver kan men altijd weer met vele tegenargumenten
komen dat deze typering over de Middeleeuwen niet klopt. Het antwoord ligt in het onderscheid dat gemaakt moet worden tussen de
maalstroom van gebeurtenissen die overal en altijd gebeuren en datg ene wat boven het maaiveld uitsteekt en veranderingen in gang zet welke later gemeengoed worden. Onze moderne samenleving is doo rdrenkt met de christelijke deugden. We slaan elkaar de hersens niet
meer in en we helpen de zwakken. Dit is het resultaat van vissen die
2000 jaar aan de kar van de tijdgeest heeft getrokken.
Je hebt altijd vage mensen die eenzaam op zoek zijn naar verlichting,
die zeggen dat je moet geloven in het Al. Maar wanneer de tijdgeest in
vissen staat, luistert ineens de massa naar wat deze vissenmens te zeggen heeft. Dan trekt vissen de kar en bepaalt zij de sfeer van de tijd.
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Woordenlijst

Assimilatiefase

Laatste fase van een hoofdcultuur. In
deze fase gebeuren er geen nieuwe dingen meer. De cultuur assimileert in de
opvolgende cultuur, welke zich tijdens
de assimilatiefase in de dagfase bevindt,
met hetzelfde geslacht.

Astrologisch principe

Bijvoorbeeld het ramprincipe. Het principe is de achterliggende drijfveer in de
tijdgeest van het astrologische tijdperk.
De astrologische principes zijn de vloeiende afwisseling (als een golfbeweging)
van de twaalf dierenriemtekens in de
tijdgeest. Deze bepalen de kwaliteit van
de tijd. Het principe met de grootste intensiteit bepaalt het astrologische tijdperk.

Astrologisch tijdperk

Dit is een uitvloeisel van het astrologische principe. Het ramtijdperk komt
voort uit het ramprincipe. Ik onderscheid verschillende astrologische tijdperken zoals een cultureel tijdperk met
een tijdsduur van 2168 jaar en een historisch tijdperk met een tijdsduur van 181
jaar.

Cultureel tijdperk

Een astrologisch tijdperk met een tijdsduur van 2168 jaar. Dit tijdperk wordt
ook wel een kosmische of platonische
maand genoemd. Dit zijn de grote bekende tijdperken zoals het komende watermantijdperk. We leven nu in het culturele vissentijdperk (20 vC - 2150 nC).
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Elk cultureel tijdperk heeft een hoofdcultuur met een herkenbare cultuur zoals
het christendom of het Jodendom.
Cyclus van de dierenriem

De twaalf dierenriemtekens volgen elkaar logisch op. Ram, stier, tweelingen
… tot en met vissen. Ze beschrijven een
levensloop van een cultuur of een leven.
Na een cyclus begint weer een nieuwe
cyclus met ram.

Dagfase

Samen met de nachtfase, de belangrijkste
fase van de hoofdcultuur. In de dagfase
is de hoofdcultuur dominant. De dagfase
duurt net als een cultureel tijdperk 2168
jaar.

Derde orde effect

De cyclus van de hoofdculturen zijn als
een uiting van de culturele tijdperken het
eerste orde effect in de tijdgeest. De cyclus van de protoculturen creëert in een
tegengestelde cyclus de juiste omstandigheden voor de hoofdculturen. Dit is
een tweede orde effect. Het derde orde
effect in culturen creëert de juiste omstandigheden voor de protoculturen. Dit
manifesteert zich in de hoofdculturen.
Het eerste orde effect is dominant en het
derde orde effect is klein.

Dierenriemtekens

De twaalf ‘sterrenbeelden’: ram, stier,
tweelingen … tot en met vissen.

Doelfase

De laatste (tweede) fase van een protocultuur. De cultuur van de doelfase
schept in een tegengestelde cyclus de
juiste omstandigheden voor het begin
van de hoofdcultuur die halverwege de
doelfase begint. Dit is het hoofddoel van
een protocultuur.
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Historisch tijdperk

De twaalf historische tijdperken zijn een
onderverdeling van een cultureel tijdperk. De tijdsduur van een historisch
tijdperk is 181 jaar (2168/12). Momenteel leven we in het historische vissentijdperk (1970-2150)

Hoofdcultuur

De hoofdcultuur is een uiting van de
culturele tijdperken. De vissenhoofdcultuur (christendom) is zo een uiting van
het culturele vissentijdperk. De hoofdcultuur duurt met zijn dag en nachtfase
twee keer zo lang als het betreffende culturele tijdperk.

Koppeling tussen hoofd en protocultuur
De fases van de hoofd
en protoculturen zijn met elkaar gekoppeld. Ze geven elkaars ervaringen over:
wortelfase → dagfase → doelfase →
nachtfase.
Nachtfase

Net zoals in de tijdgeest van het dagnachtritme, heeft elke hoofdcultuur een
dag en nachtfase. Beiden duren 2168
jaar. De nachtfase van een hoofdcultuur
loopt gelijk met de dagfase van de opvolgende hoofdcultuur. In de nachtfase
neemt een hoofdcultuur het nieuwe opkomende principe in zich op en is niet
meer dominant.

Niveaus

Net zoals een dag opgedeeld is 24 uur,
welke is onderverdeeld in 60 minuten
enz. kan men de astrologische tijdperken
onderverdelen in niveaus. Een lager niveau ontstaat door een tijdperk op te delen in twaalf astrologische tijdperken. Ik
gebruik drie niveaus: culturele tijdperken
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(2168 jaar) historische tijdperken (181
jaar) en generatieve tijdperken (15 jaar).
Normale cyclus of beweging De opeenvolging van de dierenrie mtekens welke begint met ram en eindigt
met vissen.
Opkomstfase

De eerste fase van een hoofdcultuur. In
deze fase is de hoofdcultuur nog niet begonnen maar is het nieuwe opkomende
astrologische principe wel al zichtbaar in
de geschiedenis. De opkomstfase is het
tijdvak tussen het begin van het astrologische principe en het begin van de dagfase.

Platonisch jaar

De tijdsduur van één precessieomwenteling (circa 26.000 jaar). De platonische
maand is 1/12 van een platonisch jaar.
Dit is gelijk aan een cultureel tijdperk.

Precessie

Rotatiebeweging van de Aardas ten opzichte het baanvak Aarde-Zon (de ecliptica). Één precessie omwenteling duurt
ongeveer 26.000 jaar.

Protocultuur

Een protocultuur schept in een tegengestelde cyclus de juiste omstandigheden
voor de hoofdcultuur.

Retrograde

Zie tegengestelde beweging

Rode draad

De cyclus van hoofd en protoculturen
volgen elkaar logisch op en vormen zo
een rode draad in de wereldgeschiedenis.

Sterrenbeelden

De band van sterrenconstellaties om de
Aarde.
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Tegengestelde beweging of cyclus
De cyclus van de culturele tijdperken loopt tegengesteld aan de normale beweging waardoor een nieuwe cyclus
niet met ram begint en met vissen eindigt maar met vissen begint en eindigt
met ram. Deze Teruglopende beweging
wordt veroorzaakt door tegengestelde
beweging van de precessie ten opzichte
van de rotatierichting van de Aarde om
de Zon. Ook wel retrograde beweging
genoemd.
Wortelfase
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De eerste fase van de protocultuur. De
cultuur van de wortelfase schept in een
tegengestelde cyclus de juiste omstandigheden voor het begin van de hoofdcultuur die halverwege de wortelfase begint.

Bijlage

Ram


Stier


Tweelingen


Kreeft


Leeuw


Maagd



De Dierenriemtekens

Bewust niveau

Onbewust niveau

IK, zelfstandig, eigen w il, individualistisch, vurig, intuïtief,
initiërend, actief, eigenwaarde,
aanvoerder, moedig, strijdbaar,
recht door zee, pionier, avontuurlijk

IK eerst, egoïstisch, agressief, roekeloos,
rivaliserend, impulsief, nerveus, doe lloos, kan niks af maken, tactloos, onbeheerst

Rustig, stabiel, volhardend,
grote kracht, zoekt zekerheden,
solide, kan genieten van het
aardse, goede smaak, onafhankelijk, eigenwaarde, loyaal,
nuchter, praktisch, aards

Traag, koppig, saai, hebzuchtig, genotzuchtig, gulzig, materialistisch, gierig,
conventioneel, angstig voor verandering,
lui

Communicatief, interactief,
nieuwsgierig, bewegelijk, druk,
veelzijdig, handig, slim, intellectueel, leergierig, flexibel,
dualistisch, zakelijk, logisch,
sociaal

Rusteloos, oppervlakkig, opportunistisch,
praatziek, doelloos, intellectualistisch,
imiteert, rationaliserend, ongevoelig,
gespletenheid, wispelturig, gew iekst

Afkomst, wortels, familie en
eigen stam, zoekt veiligheid,
geborgenheid, verzorging, de
moeder, sensitief, trouw, op
het verleden gericht, verwerken, wisselende gevoelens

Overgevoelig, kan niet loslaten, humeurig, passief, provinciaals, conservatief,
verliest zichzelf in anderen, piekerend,
teer, zelf medelijden, sluit zich af.

Persoonlijk, zelfontplooiing,
leider, dominant, invloedrijk,
speels, soepel, organiseert,
delegeert, waardig, sterk,
moedig, creatief, trots, eer,
uiterlijk vertoon, hartelijk,
straalt warmte uit.

Hangt aan statussymbolen, dom, lui,
snel gekwetst, overheersend en agressief, egocentrisch, opgeblazen, verwaand, flirtziek, gokziek, opscheppen,
kan niet serieus zijn.

Systematisch, nauw keurig, ordentelijk, onderzoekend, kritisch, logisch, scherpzinnig,
optimaliserend, bescheiden,
behulpzaam, zuiverend, hygiënisch, betrouwbaar, beheerst
gevoelens

Muggenziften, pietleutig, sceptisch,
werkverslaafd, kieskeurig, kleinzielig,
perfectionistisch, afstandelijk, gevoelskoud, onderdanig, braaf, preuts, fanatiek met gezondheid voeding en hygiëne.
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Weegschaal


Schorpioen



Boogschutter


Steenbok


Waterman


Vissen
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Bewust niveau

Onbewust niveau

Beschaafd, charmant, artistiek,
elegant, liefdevol, rechtvaardig,
streeft naar evenwicht, bemiddelend, diplomatiek, afwegend, objectief, gericht op de ander, samenwerken, behoefte aan
schoonheid en harmonie

Esthetische snob, afhankelijk van
de ander, vermijdt conflicten,
besluiteloos, slap, blasé, tweeslachtig, krachteloos, onecht,
zoetsappig, niet in staat de werkelijkheid te accepteren

Dringt tot de kern door, kan
machtige emoties onder ogen
zien, intense diepe gevoelens,
mysterieus, gesloten, alles of
niets houding, uitschakelen van
onnodigheden, uithoudingsvermogen, vindingrijk, regenererend, het onbewuste

Zwart-wit denker, kan zijn gevoelens niet uiten daardoor kwet sbaar, fel, wraa kzuchtig, jaloers,
haat, wreed, geniet van leed,
vernietigend, dw ingend, misbruikt zijn macht, duivels, parasiterend, gaat door tot het einde

Richt zich naar het hogere, het
hogere denken, filosofisch, plannen makend, open, eerlijk, jov iaal, altruïstisch, idealistisch doelgericht, inspirerend, onderric htend, verlicht, principieel, zorgeloos, intuïtief

Moralistisch, prekerig, dogmatisch, onhandig, hoofd in de
wolken, flapuit en kwetsend, onpraktisch, slordig, overdrijvend,
langdradig, bevooroo rdeeld, blind
optimistisch, rusteloos, verspillend, schijnhe ilig

Verantwoordelijkheidsgevoel en
plichtsbesef, ambitieus, doelgericht, formalistisch, zelfbeheersing, controlerend, eenvoudig,
sober, stabiel en betrouwbaar,
harde we rker, de vader, weinig
behoefte aan contact, degelijk

Angsten, vechten tegen de dood,
hard tegenover zichzelf en anderen, depressief, melancholisch,
eenzaam op de top, gevoelskoud,
somber, streng, hongerend naar
macht, statusgericht, kan niet
ontspannen

Vrijheid, gelijkheid, broede rschap, sociaal, vriendelijk, oorspronkelijk, vreemd, apart, hervormingsgezind, humanistisch,
toekomstgericht, onafhankelijk,
onbevooroordeeld, progressief,
inventief

Utopisch, anarchistisch, beredeneert alles met het verstand,
verdraagt geen beperkingen,
vrijblijvend, wetteloos, onpersoonlijk, bizar, angst voor de
concrete wereld

Ziet de eenheid en de essentie
van alle dingen, vis ionair, laat
dingen gebeuren, barmhartig,
hulpvaardig, helderziend, mystiek, vormloos, ongebonden, oplossen in een groter geheel, bespiegelend, gevoelig, zacht, opofferend

Dromerig, vaag, chaotisch, ongrijpbaar, (zelf)bedrog, beïnvloedbaar, onderdanig, vlucht
van de werkelijkheid, overgevoelig, onkritisch, toegevend, slap,
waanideeën, martelaarachtig,
slachtofferrol

