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Een lief voor prinses Elisabeth, een nieuw 

geldsysteem? Astrologen voorspellen 2021  

Gisteren om 16:30 door Jesse Van Regenmortel  

 

Ludo Legein ziet een amoureuze zomer voor prinses Elisabeth. Foto: RR  

2020 mag dan het jaar zijn geweest waarin de wetenschappers het voor het zeggen kregen, 

het is ook het jaar waarin astrologie – pseudowetenschap, volgens die wetenschappers – 

een kanjer van een comeback maakte. Boeken en apps boomden, astrologen hadden meer 

werk dan ooit. Welaan dan, wat zien zij in de sterren voor het jaar dat komt? “2021 wordt 

een jaar van grote verandering, maar hoe die er zal uitzien, hebben we helemaal zelf in de 

hand”, zegt de ene. En de andere: “Prinses Elisabeth krijgt een vriendje, en Joe Biden 

krijgt iets aan zijn hart.” 

“Sorry, maar daar doe ik niet aan mee.” Lap. John Timperman mag dan al jaar en dag voorzitter zijn van 

het Vlaams Astrologisch Genootschap, even mee vooruitblikken op 2021, dat ziet hij niet zitten. “Omdat 

dat heel gevaarlijk is. Niemand kent de toekomst. Astrologie, dat is astro + logie. De kennis van de 

sterren. De correlatie onderzoeken van wat in de sterren gebeurt, en wat hier op aarde gebeurt. Zoals de 

Mesopotamiërs het al deden. Maar dat is iets anders dan de toekomst voorspellen. Dat zou ik klasseren 

als een minder ernstige vorm van astrologie. Er zijn er die dat doen, hé. En ze zeggen zodanig veel dat 

er altijd wel iets zal kloppen. Maar ik ben niet Madame Soleil.” 
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Trump en Boël  

Gelukkig is daar Ludo Legein. Zijn Madame Soleil-gehalte ligt iets hoger. Hij is de zoon van 

de befaamde kaartlegster Emmy Kelders en volgens zijn eigen website Paranormica – 

portaalsite voor helderzienden – een astroloog met een legendarische reputatie. Hij wist vorig 

jaar te voorspellen dat Donald Trump niet herkozen zou worden als Amerikaans president en 

dat Albert II eindelijk Delphine Boël zou moeten erkennen als zijn dochter. Al moet gezegd dat 

hij zweeg over corona. 

 
Delphine Boël op bezoek bij koningin Paola en koning Albert in het paleis, 27 oktober 2020. 

Foto: BELGAIMAGE  

Legein lacht. “Het is achteraf altijd gemakkelijk om de toekomst te voorspellen natuurlijk, maar 

het stond wel degelijk in de sterren geschreven. Het is het samenspel geweest van Saturnus, 

Pluto en Jupiter. Die hebben mekaar in het afgelopen jaar altijd gekruist en beïnvloed. Met 

Pluto, het kleine planeetje, als zandkorrel in de machine, die de boel blokkeerde. En achteraf 

bekeken: ik had aan de bel moeten trekken. Want ik ben gaan grasduinen in het verleden, en 

telkens als Saturnus – de angstbrenger – Pluto tegenkomt, zitten we met een epidemie. In mei 

1819 was dat een wereldwijde uitbraak van cholera, in mei 1915 de Spaanse griep en in 

november 1982 aids. En in januari 2020 dus corona.” (De uitbraak van de Spaanse griep vond 

plaats in 1918, nvdr.) 

 

 



Drie schorpioenen 

“Het is logisch, als je het naderhand analyseert. Zeker als je weet dat op 5 april Jupiter – de 

uitvergroter – erbij kwam en het hoogtepunt van de epidemie veroorzaakte. Maar Jupiter is ook 

de genezer, dus wordt 2021 het jaar waarin we zullen leren uit wat we vorig jaar zijn 

tegengekomen. Ik zie ook dat de wetenschap, door zo intensief te zoeken naar dat coronavaccin, 

ook andere zaken zal ontdekken in het komende jaar.” 

Maar Ludo Legein is toch vooral de man van de concrete voorspellingen. Geef hem een naam, 

en hij zegt wat hij in de sterren ziet. We plukken er drie uit: eerste minister Alexander De Croo, 

president to be Joe Biden en kroonprinses Elisabeth. “Ha!” De astroloog lacht opnieuw. “Alle 

drie schorpioenen. Voor hen wordt het een jaar van veel en hard werken. Voor De Croo wordt 

het een carrièrejaar, en financieel zal het hem ook voor de wind gaan. Hij is een man met een 

sterk tiende huis: een lief smoeltje, maar dat verbergt een heel grote wil om het te maken. Joe 

Biden is een man met veel planeten in het twaalfde huis. Hij zal bemiddelen en verzoenen. Maar 

ik zie een korte carrière. Ik zie hartfalen, misschien in het voorjaar. 2021 wordt een jaar met 

twee Amerikaanse presidenten. En Elisabeth krijgt vlinders in haar buik. Dat is toch wel leuk 

voor de mensen: een prinses die een vriendje leert kennen, tegen het einde van de zomer.” 

(Lees verder onder de foto) 

 
Luc Helderweirdt verwacht een opgang van co-housing en meer natuurrampen. Foto: RR  

 



De astrologe van Mitterrand 

Luc Helderweirdt, lid van de Vlaamse Astrologische Kerngroep, is minder een man van al te 

specifieke toekomstvoorspellingen. Hij is 40 jaar regent wiskunde, fysica en economie geweest. 

Een man van de harde wetenschap, en absoluut niet het zweverige type, zegt hij. “Astrologie is 

een vorm van wetenschap, die al van 3.000 jaar voor Christus wordt beoefend. Ze baseert zich 

op de waarneming van de planeetstanden en kijkt naar het verband met gebeurtenissen die zich 

voordoen op aarde. Tijdens de middeleeuwen had elke koning een astroloog die hem vertelde 

hoe het zijn land zou vergaan. En tegenwoordig zijn er ook veel politici die astrologen 

consulteren, hoor.” 

Wijlen François Mitterrand, de Franse president, kwam amper buiten zonder dat hij het advies 

van zijn astrologe inwon. Ronald Reagan, de Amerikaanse president, stemde zelfs zijn 

ontwapeningsonderhandelingen met de Russen af op het advies van zijn astroloog. En 

afgelopen jaar maakte astrologie dus zijn comeback. Webwinkel Bol.com verkocht bijna de 

helft meer boeken over het thema, Spotify maakte afspeellijsten gebaseerd op je horoscoop en 

astrologische Instagram-accounts verzamelden miljoenen volgers. De sterren bieden houvast in 

onzekere tijden, heet het dan in verklaringen. 

 
François Mitterrand kwam amper buiten zonder dat hij het advies van zijn astrologe inwon. 

Foto: AFP  

“Ze geven inzicht”, zegt Helderweirdt. “Wie op een serieuze manier aan astrologie doet, doet 

mensen inzicht krijgen in zichzelf. Zodat ze zelf weloverwogen beslissingen kunnen nemen. 

Kijk, astrologie is het potentieel waarmee je geboren wordt. Hoe je omgaat met dat potentieel, 

is volledig je eigen keuze. Geen enkele astroloog kan dan ook zeggen hoe iets zal uitwerken. Ik 

kan niet voorspellen wat zal gebeuren in 2021, ik kan wel een aantal zaken uitlichten die een 

belangrijke plek zullen innemen.” 



LEES OOK.Corona stond niet in de sterren geschreven en toch maakt astrologie een 

opmerkelijke comeback 

Meer co-housing, meer natuurrampen 

“Op 21 december was er een conjunctie van Saturnus en Jupiter. Jupiter zorgt voor 

groeimogelijkheden, voor overtuiging. Saturnus kan daar vorm en structuur aan geven. Jupiter 

durft te overdrijven, Saturnus zegt: stap voor stap. 2021 wordt een jaar van nieuwe visies en 

verandering. De oude structuren zullen onderuitgaan, maar het zal niet te snel gaan. Ik vermoed 

dat we zullen groeien naar kleinere gemeenschappen van gelijkgestemden, die hun eigen regels 

zullen vormen om het leven behapbaar te houden. Co-housing zal het komende jaar sterker 

opkomen. Ik vermoed dat ons geldsysteem vernieuwing zal ondergaan. Hoe? Dat hangt 

opnieuw af van de creativiteit van de mensen.”  

“Er komen ook heel wat nieuwe uitvindingen, zowel op medisch als op technisch vlak. 

Belangrijk is hoe wij ermee omgaan. Zullen wij de techniek beheersen, of de techniek ons? 

Denk aan artificiële intelligentie. Opnieuw: het hangt volledig van de mensen zelf af.” 

“Omdat Uranus in het teken van stier staat, zullen er spanningen in de natuur volgen. Denk aan 

vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en andere natuurrampen. Omdat Uranus ook staat voor het 

onverwachte, weten we natuurlijk niet wanneer die zullen plaatsvinden.” En toch is 

Helderweirdt positief gestemd. “Ik ben ascendant waterman, ik sta open voor vernieuwing. 

Belangrijk is dat we flexibel omgaan met de veranderingen die komen. Hoe harder we 

vasthouden aan de oude structuren, aan het oude normaal, hoe moeilijker het wordt. Want één 

ding is zeker: het zal nooit meer worden zoals vroeger.” 
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