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INLEIDING TOT DE ASTROLOGIE



1. Wat is astrologie?

 Grieks (astron + logos): sterrenleer

 Vroeger was er geen verschil 
tussen astrologie en astronomie

 ASTRONOMIE = sterrenkunde, of 
wetenschap die zich bezighoudt 
met hetgeen zich buiten de aarde 
bevindt.

 ASTROLOGIE = de leer die uitgaat 
van een samenhang tussen de 
stand van de planeten (macro-
kosmos) en wat er op aarde 
gebeurt (microkosmos). 



“Astrology is one 
of the earliest attempts made by man 

to find the order hidden behind or within 
the confusing and apparent chaos 

that exists in the world.”

~ Karen Hamaker-Zondag,
Nederlandse psychologische astrologe



2. Is astrologie een wetenschap? 

 Wel, dat staat nog steeds ter discussie ☺

 Voor een exacte wetenschapper is het in het beste geval een
‘geloof’, of maar een ‘bijgeloof’

 Nochtans gaat de astrologie uit van een aantal stellingen en 
wetmatigheden, net zoals in andere wetenschappen

 Astrologie berust evenzeer op waarneming

 Het is wel waar dat het intuïtieve element in astrologie moeilijk te 
bewijzen valt

 Maar geldt dat ook niet voor andere menswetenschappen (bv. 
psychologie), waarvan men het wetenschappelijk karakter al lang 
niet meer in twijfel trekt?



“Astrology is assured of recognition from 
psychology, without further restrictions, 

because astrology represents 
the summation of all the psychological 

knowledge of antiquity.”

~ Carl Gustav Jung,
Zwitsers psychiater, psycholoog en astroloog



3. Een korte geschiedenis (1)

 De primitieve mens ontdekte een verband tussen de 
stand van een hemellichaam en bepaalde 
gebeurtenissen zoals 

 Dag en nacht

 Eb en vloed (de getijden)

 In die tijd werden astrologie, astronomie en religie 
nog gezien als één geheel

 Astrologie verfijnde zich meer een meer, naarmate 
het denkvermogen van de mens groeide 

 Interessant is dat astrologie op ongeveer hetzelfde 
moment in heel verschillende delen van de wereld 
opkwam, met erg veel onderlinge overeenkomsten







3. Een korte geschiedenis (2)

 De Westerse astrologie is het meeste 
beïnvloed door de Arabieren en de Grieken, 
maar ook door de Kelten en de Germanen (cf. 
Stonehenge)

 Zelfs de christelijke leer vormde (nog) geen 
bedreiging voor de astrologie. Integendeel, tot 
dan waren ze zelfs vervlochten.

 Astrologen waren politieke raadgevers. 
Nostradamus is de bekendste. 

 In de 17de eeuw kwam dit tot een abrupt einde 
door de opmars van de exacte wetenschappen 
(fysica, geneeskunde, astronomie, etc) 

 De astronomie maakte zich los van de 
astrologie, op het moment dat geneeskunde, 
chemie en biologie zich van alchemie 
distantieerden

 Charlatans verwezen astrologie en alchemie 
naar de terrein van bijgeloof





3. Een korte 
geschiedenis (3)

 Astrologie is echter nooit verdwenen

 20ste eeuw: heropbloei van de 
astrologie (Waterman Tijdperk nu)

 Meer en meer stellen we vast dat de 
exacte wetenschappen, hoe waardevol 
ook, de mens te weinig als totaliteit zien (cf
de opkomst van alternatieve geneeswijzen)

 Wetenschap heeft de mens vervreemd van de 
kosmos waarin hij leeft

 Maar zo ligt de weg naar astrologie opnieuw open



Flair, juni 2019



4. Hoe werkt astrologie?

Daar bestaan verschillende 
meningen over:

 Uitstraling of trilling van de 
planeten

 Planeten zijn ‘symbolen’ die ons 
leven op aarde weerspiegelen 
zonder vibraties



4. Hoe werkt astrologie?

 We weten dat 
planeten ritmisch 
en harmonisch 
samen zingen als 
in een symfonisch 
orkest: 
https://youtu.be/V
jz9m1TkQ_A

 Wat je hoort, zijn 
opnames van 
NASA (astronomie) 
tijdens vluchten in 
de ruimte

https://youtu.be/Vjz9m1TkQ_A


5. Waarvoor is astrologie nuttig?

 Om te kijken wat er gebeurt in de 
wereld (mundane astrologie)

 Om je eigen persoonlijkheid beter te 
begrijpen (psychologische astrologie)

 Om te kijken welke energieën je leven 
nu of in de nabije toekomst 
beïnvloeden (transits)

 Om te kijken wanneer er grote 
gebeurtenissen plaatsvinden in je 
leven (de progressies: secundaire en 
zonneboog-directies)

 Om antwoord te krijgen op heel 
specifieke vragen (uurhoek-astrologie)

 Om inzicht te krijgen in onze conceptie, 
het leven in de baarmoeder en de 
geboorte (embryonale astrologie)



6. Deontologie, je 
plichten als astroloog

 Vraag altijd toestemming! *

 Probeer zo objectief mogelijk te zijn

 Bij twijfel hou je je interpretatie beter 
voor jezelf

 Vermijd sensatie, paniek, angst, donkere 
voorspellingen (dood) of doemscenario’s

 Wees nobel! Het gaat NIET om jou

 Onthoud dat je iemand probeert te 
helpen om meer inzicht te krijgen in 
zichzelf en zijn gedrag

 Durf erkennen dat je je kan vergissen



7. Wat is een radix of  
geboortehoroscoop?

 een foto van de hemel

 op een bepaald moment in de tijd

 gezien vanop de plaats waar jij 
geboren bent

 een unieke kaart

 die je innerlijke en uiterlijke ervaringen toont



8. Een horoscoop lezen

 Symbolisch gezien, bevind jij je in 
het midden van de kaart (aarde)

 Je ziet de hemel met de hele 
dierenriem rondom je

 De planeten bewegen doorheen 
de tekens in hun baan om de 
aarde



De 12 TEKENS 
van de zodiak 

staan in de 
rode cirkel

De horizontale
as is altijd de  
ASCENDANT.   

Die (ASC) kan in 
elk teken staan.

De zones tussen 
de blauwe lijnen 

(of cusps) vormen 
de 12 HUIZEN

De groene 
symbolen in de 
binnenkant van 
de cirkel zijn de 

PLANETEN

De MIDHEMEL (MC) 
is de verticale as
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9. De hoekstenen van 
een horoscoop

 de Ascendant (ASC)
 de Descendant (DSC) 
 de Midhemel (MC)
 het Imum Coeli (IC)



10. De Ascendant en de Midhemel

 De Ascendant of  P /  ASC (Latin: ‘a(d)-scandere’: klimmen)
 Het teken van de dierenriem dat aan de horizon rees toen jij werd geboren

 Hoe je jezelf presenteert aan de wereld: de eerste indruk die je maakt

 Hoe anderen je (persoonlijkheid) zien (nog eerder oppervlakkig): je voordeur

 Niet noodzakelijk hetzelfde teken als je Zonneteken, maar het kan

 Verandert elke 2 uur per dag (12 tekens gaan rond in 24 uur)

 De Midhemel of Q (Latin: ‘medium coeli’: het midden van de hemel)
 Het teken van de dierenriem op het hoogste punt in de hemel bij je geboorte

 Je carrière, lot, roeping, missie, ambitie en reputatie



LAAG 1: DE PLANETEN



1. De planeten (1)

 Psychologische of archetypische 
drijfveren (bv. de moeder, de strijder, 
de boodschapper, …)

 Die drijfveren bestaan in elk van ons

 Manifesteren zich op verschillende 
manieren: we praten over onze 
innerlijke psychologische drijfveren



1. De planeten (2)

 Genoemd naar de Romeinse goden

 De betekenis van de planeten linkt 
terug naar de Griekse en andere 
goden uit andere culturen

 Elke planeet heeft zijn eigen 
betekenis en symbool

 10 planeten in de klassieke astrologie



Archetypes planeten

 De held, de vader, de koning Zon
 De moeder, het kind Maan
 De handelaar, de boodschapper, de gids Mercurius
 De muze, de minnares, de schone Venus
 De held en de veroveraar Mars
 De hogepriester, de missionaris, de rechtvaardige Jupiter
 De oude, wijze man, de kluizenaar Saturnus
 De (wijze) nar, de vrijheidsstrijder Uranus
 De mysticus, de ziener, de martelaar Neptunus
 De magiër, de sjamaan Pluto
 De gewonde genezer, het Zelf Cheiron



Archetypen verwijzen naar terugkerende ‘motieven’ 
in mythen en sprookjes uit de wereldliteratuur, in 

onze fantasie, dromen, of hallucinaties. 

Archetypen “hebben (...) de eigenschap begeleid te 
worden door bijzonder levendige gevoelens. Ze zijn 

indrukwekkend, invloedrijk en fascinerend.”

~ Carl Gustav Jung,
Zwitsers psychiater, psycholoog en astroloog



1. De planeten (3)

“All the world's a stage.
And all the men and women merely players.”

William Shakespeare

Je kan de 10 planeten zien als 10 unieke 
personages in het toneelstuk van het leven. 
Al die archetypen zitten in ieder van ons. 

Hoe die rollen gespeeld worden (verlegen, 
passioneel, vertrouwend), vertelt het teken 
waarin de planeet staat.

Waar op toneel die rollen gespeeld worden 
(balkon, thuis, werk, …), wordt in de 
astrologie aangegeven door het huis.



2. Klassieke indeling van de planeten

De Persoonlijke Planeten De Trans-Saturnale planeten of
Collectieve of Generatieplaneten



3. Indeling Faculty of Astrological Studies (FAS)

De Persoonlijke Planeten De BuitenplanetenDe Sociale Planeten



a. De Persoonlijke Planeten (5)

 Bewegen het snelst

 Bevinden zich het dichtst bij de aarde

 Vormen de kern van de persoonlijkheid
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De Zon De Maan Mercurius Venus Mars



De Zon A

 Symbool: cirkel met een stip erin

 Zelfde rol als de zon in het zonnesysteem

 De kern van ons diepste wezen waarrond alles 
draait

 Onze individuele drijfveer, verstand, 
wilskracht, geest (mannelijk)

 Plaats om te stralen door je unieke talenten en 
gaves te ontwikkelen

 Notie van middelpunt, zelfsturing en autoriteit
 Externe wereld (koningen, leiders, …)

 Interne wereld (het lichaam: hart en ruggengraat)



De Maan B

 De Zon regeert over de dag, de Maan over de 
mysterieuze, verborgen wereld van de nacht

 Beheerst de vertering, de slaap, je biotoop thuis

 Symbool voor de innerlijke wereld van gevoelens 
en instincten

 Emotionele geheugendatabank

 Instinctieve reacties

 Diep geworteld in de familie, romantische en 
sociale relaties

 Innerlijke beeld van vrouwelijkheid: de moeder, 
vrouwelijke figuren, ook vrouwelijke mannen

 Verzorgen, zachtheid, wat ons veilig doet voelen

 Impact op het (t)huisleven  en de dagelijkse 
emotionele routines en rituelen



Mercurius ??.C

 Boodschapper van de goden: woordvoerder, 
tussenpersoon, (onder)handelaar

 Toont hoe we spreken, communiceren, 
denken (mentale functioneren) 
 Wat we opmerken
 Onze kritische zin
 Logisch redeneervermogen
 Hoe we informatie absorberen en verwerken (bv. 

op school, via studie, door boeken, …)

 Vertegenwoordigt lokale mensen in de 
directe omgeving, broers en zussen, buren

 Snelle planeet, geassocieerd met beweging, 
mobiliteit (verkeer), verandering

 Kwaliteit van kwik(zilver)



Venus ??.D

 Planeet van de liefde en schoonheid

 In het algemeen: hoe we ons verhouden met 
anderen, verbinden, gemeenschappelijk terrein

 Yin-energie als complement van de Mars’ yang-
energie

 Link met het vrouwelijke (cf. de maan B) bij 
vrouwen én mannen

 Behoefte aan harmonie en vrede in het leven en 
relaties, evenwicht, rechtvaardigheid en respect

 Smaak in kunst, mode, en ons idee van 
schoonheid en aantrekking

 Geld, natuur, luxe, comfort



Mars ??.E

 Yang-energie als complement van de Venus’ 
yin-energie

 Drang om te overleven, aan te vallen, te 
vechten, te verdedigen

 Fysiek en/of verbaal
 Soms direct en assertief
 Soms met beleefd ontzag

 We nemen actie, initiatief, starten iets op
 Sportief, competitief, nood aan een fysieke 

uitlaatklep, uithoudingsvermogen
 Wilskracht, drive, risico’s nemen, moedig
 Planeet van motivatie, actie



b. De Sociale Planeten (2)

 Bewegen trager dan de persoonlijke planeten

 Staan voor processen en aanpassingen in het kader van bredere 
sociale thema’s, gelegenheden en tendensen
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Jupiter Saturnus



Jupiter ??.F

 Idee van verruiming, groei en expansie

 De ‘Grote Weldoener’, geluksbrenger, planeet van 
de kansen en mogelijkheden

 Heeft te maken met bescherming, goede daden, 
rijkdom, overvloed

 Staat voor frivoliteit, reizen, avontuur, gokken, 
buitensporigheid (losbandigheid)

 Vermogen tot blijdschap, vertrouwen en geloof in 
jezelf en het leven (>< zelftwijfel van Saturnus)

 Belang van de geest van de wet, ethische en 
morele codes

 Filosofie, religieus geloof, zoektocht naar zingeving

 Onderwijs, studeren, ontdekken, jezelf verbeteren



Saturnus G

 Structuur en vorm geven omdat 
duurzaamheid belangrijk is

 Werk, prestaties, inspanningen, respect 

 Serieus, gewichtig, wijs, matuur

 Autoriteit (familie of buitenwereld)

 De wet, regels, en wetgeving

 De strenge leermeester, leren op een harde 
manier

 Beperkingen, zorgen, angsten

 Langzame processen, maar ook van 
consolidatie (verankering)



c. De Buitenplaneten (3)

 Hebben jaren nodig om door 1 teken van de zodiak te reizen

 Spelen een kleinere persoonlijke rol in de radix

 En staan tegelijkertijd voor collectieve thema’s en processen, in de 
politiek, de samenleving en de wereld van de kunst
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Uranus Neptunus Pluto



Uranus H

 Ontdekt in 1781 tijdens de Industriële 
Revolutie

 Elektrische opwinding, uitvinden, innoveren, 
wetenschap/techniek, geniale opheldering, 
aardbevingen, apart/anders (mogen) zijn, 
breekpunten, excentriciteit

 Mentale energie die op een niet courante 
manier omgaat met de praktische zaken in de 
echte wereld of met de puinhoop van 
menselijke emoties

 Proces van de ervaring, zowel fysiek als 
psychologisch, revolutie, opschudding

 “Liberté, égalité et fraternité” 
(Vrijheid, gelijkheid en broederschap) 



Neptunus I

 Dienstbaarheid, opoffering, helend, sensitief

 Vervaagt en vertroebelt grenzen: onderscheidend 
vermogen en realiteitszin neigen te verdwijnen

 Het rijk van de god Neptunus is de zee, een oord van 
mysterie en verbeelding

 Volgt een visie of droom, die krachtig en belangrijk 
kan zijn, of een projectie van illusie en fantasie

 Regeert de inspiratie (de muze) en de verbinding met 
‘gene zijde’ of de niet-materiële wereld

 Kunst, muziek, film, spiritualiteit, romantiek, en 
universele liefde, dromen, sprookjes, hoog-
gevoeligheid (cf. escapisme in verslavingen)

 Gewoonte te vervormen, af te kalven of op te lossen 
wat het aanraakt, óf voegt net glans toe 

 Manipulatie, verlies, bedrog, valsheid, teleurstelling



Pluto J

 God van de onderwereld en de duisternis

 Transformatieprocessen (symbolische dood en 
wedergeboorte)

 Afbreken tot de essentie, het bot, de waarheid

 Planeet van macht: de teugels van je leven zelf in 
handen nemen of gedomineerd worden

 Passioneel, zwaar(wichtig), intens, obsessief

 Therapeutische en louterende kwaliteiten van 
lichaam en psyche

 Roeit giftig afval uit op fysiek en mentaal vlak

 Genadeloos, kracht waarmee niet te 
onderhandelen valt (bv. vulkaanuitbarsting)

 Essentiële processen van vernieuwing en 
regeneratie



* Cheiron U

 Ontdekt in 1977 en een significant 
archetype in astrologie (de heler)

 Centaur Cheiron werd door beide ouders 
verstoten

 Ondanks de ongeneesbare wonde voor het 
leven, werd hij een wijze genezer

 Symbool voor een vroege emotionele of 
fysieke wonde, verlatenheid of misbruik

 De gevoelige plek diep in onszelf, waar we 
moeilijk conventionele wegen volgen

 We kiezen een omslachtig of eigenwijs pad

 Groeien zelf vaak uit tot helers

 Gevoeligheid in die ervaringen van anderen 
die lijken op de onze

 Bewogen om te helpen uit empathie en 
begrip



5. Twee manieren om de Planeten in te delen

KLASSIEKE INDELING

 Persoonlijke Planeten
 Zon, Maan, Mercurius, 

Venus, Mars, Jupiter, 
Saturnus

 Trans-Saturnale of 
generatieplaneten
 Uranus, Neptunus, Pluto

FACULTY OF ASTROLOGICAL STUDIES

 Persoonlijke Planeten
 Zon, Maan, Mercurius, 

Venus, Mars

 Sociale Planeten
 Jupiter, Saturnus

 Buitenplaneten
 Uranus, Neptunus, Pluto



De Planeten: inoefenen!



De Planeten inoefenen!

a. de Zon

b. De Maan

c. Mercurius

d. Venus

e. Mars

f. Jupiter

g. Saturnus

h. Uranus

i. Neptunus

j. Pluto

k. Cheiron

Oplossingen: oefening 1



De Planeten inoefenen!

a. 4. Zon

b. 1. Maan

c. 8. Mercurius

d. 2. Venus

e. 10. Mars

f. 6. Jupiter

g. 9. Saturnus

h. 7. Uranus

i. 5. Neptunus

j. 3. Pluto

k. 11. Cheiron

Oplossingen: oefening 2


