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Onlangs heeft de NCRV een videoportret van mij 

gemaakt dat kan worden bekeken op het themaka-

naal Spirit24.nl van Internet. In de loop van de-

cember zal het worden uitgezonden op Nederland 

2. Het handelt over mijn boek Het geheim van 

Nostradamus, dat ik schreef als Theo Arosius. 

Daarom deze week maar weer over die 16
e
-

eeuwse ziener. 

 

 

 
 

Afbeelding van de ziener Nostradamus die de 

toekomst van de wereld in de sterren las 

 

Nog eens: Nostradamus 
 

In mijn boek Het geheim van Nostradamus (uit-

geverij Aspekt 2011) heb ik geprobeerd de voor-

spellingen van deze 16
e
-eeuwse ziener in hun 

oorspronkelijke volgorde te reconstrueren. Ik kon 

dat doen doordat in de afgelopen eeuwen al vele 

van zijn voorspellingen aantoonbaar zijn uitge-

komen. Tegelijkertijd poneerde ik daarbij de stel-

ling dat zijn voorspellingen zo raadselachtig en in 

nevelen gehuld zijn, dat men ze meestal pas ach-

teraf kan begrijpen. Nostradamus was in dat op-

zicht een tweede Cassandra, een van de dochters 

van Priamus, de koning van Troje. Ze was zo 

mooi dat de god Apollo met haar het bed wilde 

delen. Cassandra stemde toe, maar wilde daarvoor 

in ruil de gave om de toekomst te kunnen voor-

spellen. Zodra Apollo haar wens had vervuld, 

weigerde Cassandra echter haar belofte na te ko-

men. Apollo was woest en wilde haar straffen. 

Maar de goden konden een verleende gave niet 

ongedaan maken. In plaats daarvan voegde Apollo 

er de beperking aan toe dat niemand haar zou 

geloven wanneer ze een voorspelling deed. 

Een trouwe lezeres liet mij een ander boek over 

Nostradamus lezen en dat bevestigde eens te meer 

mijn stelling. De auteur heet Peter Lorie en zijn 

bevindingen publiceerde hij in 1999. Destijds kon 

niemand nog voorzien dat in 2008 de zoon van 

een vader uit Kenia als Barack Obama president 

van de Verenigde Staten zou worden. Dat was in 

1999 nog onvoorstelbaar en dus ook onvoorspel-

baar. Peter Lorie kondigde aan dat Hilary Clinton 

de eerste vrouwelijke president zou worden. 

Daarentegen gaf mijn boek in kwatrijn V 41 de 

komst van de eerste zwarte president aan: 

  

Geboren in de schaduwen van een duistere dag 

Zal hij in de regering een goede soeverein zijn, 

Hij zal zijn bloed van de oude stam doen herleven, 

De gouden tijd vernieuwend tot één van koper. 

 

Zijn afstamming van een Keniaanse vader deed 

hem geboren worden in de schaduwen van een 

duistere dag. Dat hij een goede soeverein zal werd 

alom van hem verwacht. Zijn bijdrage aan de de-

finitieve emancipatie van de afroamerikanen is 

onmiskenbaar: Hij zal zijn bloed van de oude stam 

doen herleven. Intussen moest hij wel aantreden 

tijdens een financiële crisis die goud voorgoed 

heeft vervangen door koper. 

Er is nu een jaar verstreken na de verschijning van 

mijn boek, waarin ik de code van Nostradamus 

onthulde en aantoonde hoe hij de volgorde van 

zijn kwatrijnen had veranderd. Maar het is oor-

verdovend stil gebleven in de wereld van de aan-

hangers van Nostradamus.  


