
mysterie van je geboortedag en
Astrologie voor de ziel springen
eruit. “Die worden in duizenden
verkocht.”

Madame Soleil
Sociaal psycholoog Alain Van Hiel

(UGent) herkent de tendens. “In een
studie naar indicatoren van een
autoritaire tijdgeest, viel de stijgen-
de verkoop van boeken over astro-
logie op. Dat gebeurde onder meer in
de jaren 30. Dat is lang geleden,
maar het verschil met vandaag is
niet zo groot”, zegt hij. “Ook nu
heerst een soort maatschappelijk
onbehagen, een onrust. Mensen pro-
beren daarvan af te geraken door
houvast te zoeken. Ze willen orde in
de chaos scheppen, kunnen omgaan
met wat voor hen onzeker is.”

Religie, het geloof in een god, kwam
vroeger vaak als oplossing uit de
bus. Voor de tegenhangers was dat
de wetenschap. “Het ene is ratio-
neel, het andere niet, maar eigenlijk
maakt dat niet uit”, aldus Van Hiel.
“De functie is dezelfde: een ver-
klaring vinden voor het onbegrijpe-
lijke.” Dat de hang naar religie
afzwakt terwijl astrologie boomt,
heeft volgens Van Hiel te maken met
sociale beïnvloeding. “Daar speelt
niet enkel onzekerheid, maar ook
het internet een rol in. Zeker jonge-
ren kijken daar naar elkaar, en dan
kan het snel gaan.” 

Dat merkt ook Nele Costers. Ze is
tien jaar professioneel bezig met
astrologie en ziet een duidelijk ver-
schil. “Toen ik ermee begon, was het
nog iets wat de mensen angst inboe-
zemde. Dat Madame Soleil-gevoel
was heel erg aanwezig. Nu hebben
die muffe, oubollige boeken plaats-
gemaakt voor toegankelijk leesvoer
en is astrologie uit het obscure,
donkere hoekje gestapt. De oude
wijn zit in nieuwe kruiken, zeg maar.
Iedereen kan er nu door geboeid of
geholpen zijn.” 

Vooral dat laatste is voor Costers,
die zichzelf omschrijft als psycholo-
gisch astrologe, belangrijk. “Ik ga me
zeker geen psycholoog noemen,
want die opleiding heb ik niet gehad,
maar ik ben er wel van overtuigd dat
astrologie samenhangt met ons wel-
bevinden. De mensen die bij mij
aankloppen, zitten in de knoop. Ze
hebben vaak vragen over relaties,
vriendschappen of het werk.”

Dobbelsteen gooien
Astronomen – de echte sterrenkun-

digen, zeg maar – begrijpen de fasci-
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Boeken, apps, 
consultaties: 
astrologie gaat als 
een komeet. En 
het zijn vooral 
jongeren die zich 
laten leiden door 
de sterren. “Ze 
willen orde in de 
chaos scheppen, 
omgaan met wat 
onzeker is.” 
Tekst: Eline VandeGehuchte

natie voor het heelal als geen ander,
maar stellen zich wel vragen bij de
stijgende interesse in astrologie.
“Het is een vorm van entertainment,
maar het lijkt me niet verstandig
levensbelangrijke beslissingen te
nemen aan de hand van de sterren”,
zegt professor natuurkunde Freya
Blekman (VUB). “Dat is net zo ran-
dom als met een dobbelsteen gooien.
Wellicht is dat zelfs wetenschappe-
lijker, want we kunnen uitrekenen
hoe vaak mensen een zes gooien.” 

Ook voor astrofysicus Maarten
Baes (UGent) is astrologie hét voor-
beeld van de pseudowetenschap.
“Sterrenkunde is een fysische
wetenschap, we volgen theorieën die
gebaseerd zijn op empirisch onder-
zoek.” Al begrijpt hij wel dat de
sterrenbeelden ooit gecreëerd zijn.

“Destijds gebruikten zeevaarders ze
als kompas om richting te geven aan
de schepen. Maar emoties koppelen
aan een indeling van de hemel en de
sterren die in een bepaald vak staan?
Dat zijn louter beweringen aan de
hand van denkbeeldige lijnen.” 

Toch is Co-Star, een app die op
maat gemaakte horoscopen analy-
seert en zo miljoenen gebruikers van
stof tot nadenken voorziet, razend
populair. Dagelijks, krijg je vragen
als: Is je relatie het middelpunt van
je universum? Of: Waarom zeg je dat
je druk bezig bent, alsof dat iets posi-
tiefs is? 

Dat niet langer de boekskes, maar
wel apps worden geraadpleegd om te
weten te komen wat de sterren in
petto hebben, is nog een bewijs dat
astrologie goed gedijt in de huidige
tijdgeest. In een studie van MTV
Insights bij duizend jonge Ameri-
kanen tussen de 14 en 29 jaar oud
geeft 75 procent aan in astrologie te
geloven en de helft van hen raad-
pleegt geregeld een horoscoop om
keuzes te maken op liefdesgebied. 

Niets gaat boven een echt gesprek,

NELE COSTERS
ASTROLOGE

”We zijn geen 
toekomstvoorspellers. 
Je kan een gerichte 
vraag stellen, maar 
daarom krijg je nog 
geen gericht 
antwoord”

anneer vind ik de
liefde van mijn
leven? Moet ik van
werk veranderen?

En nu ook: wanneer verdwijnt dat
verschrikkelijke virus? Het zijn
slechts enkele van de vele vragen die
astrologen voorgeschoteld krijgen.
Vragen waarop zelfs zij niet altijd
een pasklaar antwoord hebben.
Astrologe Nele Costers geeft dat ook
grif toe. “Je kan gerichte vragen stel-
len, maar daarom krijg je nog geen
gericht antwoord. We lezen de posi-
tie van de planeten en de sterren en
hoe dat invloed heeft op ons leven en
onze persoonlijkheid, maar we zijn
geen toekomstvoorspellers.”

Valt dat even tegen. Of niet. Want
hoewel astrologie al sinds jaar en
dag in het verdomhoekje zit van de
pseudowetenschap, lijkt het
eeuwenoude fenomeen meer dan
ooit te boeien. Vorig jaar zag
webwinkel Bol.com de verkoop van
boeken over het thema in ons land
met 40 procent stijgen. Spotify
lanceerde kosmische afspeellijsten
– Deze muziek past bij jou, schor-
pioen – en Instagram-accounts over
horoscopen, tarotkaarten en spiritu-
aliteit hebben miljoenen volgers.
Ook in de rekken van kledingketens
en interieurwinkels spelen sterren
en planeten een rol op T-shirts, pos-
ters, notitieboekjes, … Vooral jonge-
ren lijken geboeid door astrologie.
“We zien een opvallende verschui-
ving in de leeftijd van de kopers”,
zegt Bol.com-woordvoerder Tamara
Vlootman. “Eerst kochten vooral de
50- tot 59-jarigen het genre, nu zijn
het twintigers.”

De boeken Leven met de maan, Het

W

Dit ‘zeggen’ de sterren over...
… de uitbraak van het coronavirus
Die was te voorspellen. Nu ja, ongeveer toch. In december was er een conjunctie tussen 
Saturnus en Pluto. Kennelijk geen gezellig onderonsje. “Twee planeten met grote invloed 
op de wereld”, zegt de astrologie. “Hun samenkomst heeft zich in het verleden al grotesk 
geuit: het begin van WO I, de uitbraak van aids, de Koude Oorlog, …” Een nieuwe oorlog 
werd het niet, maar astrologen spraken dus al op voorhand van een crisis die “ingrijpend 
kon zijn voor de hele samenleving”. 

… een tweede piek van besmettingen
Dat die er komt, waarschuwen virologen. Maar of die ook even hard zal toeslaan? Dat is 
afwachten. Zelfs volgens de astrologie. Al zou veel duidelijk moeten worden op 21 decem-
ber. Dan voegt planeet Jupiter zich bij Saturnus en Pluto. Die ‘grote conjunctie’ is een 
test. “Oneindig veel mogelijkheden (Jupiter) liggen binnen handbereik, op voorwaarde 
dat we nuttige structuren en discipline (Saturnus) inzetten. Volgen we de dan gangbare 
veiligheidsregels niet, dan kan het virus nog harder toeslaan.” Of Marc Van Ranst astro-
loog is, zegt u? 
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gelooft astrologe Nele Costers. Maar
ook zij gebruikt de stand van de
sterren en planeten om haar
cliënten een antwoord te geven. “Ik
zie hoe iemand ineen zit en wat zijn
of haar sterktes zijn en hoe ze die
optimaal kunnen benutten. Zo kan
doorzettingsvermogen iemands
grootste talent zijn, maar als die
daar te veel mee bezig is, kan dat
resulteren in een burn-out. Je
daarvan bewust zijn, is erg belang-
rijk.” 

“Vooral jongeren zijn veel bezig
met zelfontwikkeling”, zegt Maxime
Vossen, een van de stemmen achter
Heksen dragen sneakers. “Vooral

twintigers en dertigers luisteren
naar onze podcast en stellen vragen
over astrologie. Als we praten over
thema’s als relaties, seksualiteit of
het maken van goede voornemens,
hebben we het daarom dikwijls over
de link met je sterrenbeeld. Een
schorpioen zal bijvoorbeeld anders
reageren in bepaalde situaties dan
een leeuw, en een waterman kan
serieus botsen met een stier.” 

Volgens Vossen, die zelf tarotkaar-
ten leest, is astrologie een tool om
dergelijke inzichten te krijgen. “Bij
de ene lukt dat met behulp van een
psycholoog of meditatie, bij de ande-
re door astrologie. Het is zoals met

talen leren, met sommige talen ben
je sneller weg dan de andere.” 

Of de podcastmakers zichzelf als
heksen zien? “We identificeren ons-
zelf wel met heksen, zonder de
slechte naam van vroeger. En in een
modern jasje. Heksen die sneakers
dragen, dus.” (lacht)

Te gast op de planeet
Een grotere bewustwording van het

klimaat speelt volgens astrologe
Nele Costers ook mee. “Jongeren
willen leren over de natuur en besef-
fen dat we te gast zijn op deze pla-
neet, ze willen er zorg voor dragen

en ze begrijpen”, klinkt het. “Millen-
nials zijn opgegroeid met een brede
waaier aan keuzes. Het is voor hen
perfect mogelijk om tegelijkertijd
verschillende interesses te hebben.
Vroeger was het óf religie óf weten-
schap, nu leven al die zaken naast
elkaar.”

Wetenschappers zien ook dat het
heelal meer boeit dan vroeger het
geval was. “Onze groep studenten is
erg gegroeid”, zegt astrofysicus
Maarten Baes. “In 2004 gaven we les
met twee professoren, nu zijn dat er
vijf. Ik begrijp dat het zo veel
mensen aantrekt, het heelal is een
fantastisch labo.”
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