
Een korte geschiedenis
van de astrologie



De eerste sterrenkijkers

 De primitieve mens ontdekte een 
verband tussen de stand van de 
hemellichamen (zon en maan) en 
bepaalde gebeurtenissen zoals 
 dag en nacht
 eb en vloed

 Ze dachten dat de goden die 
hemellichamen bestuurden

 Astrologie, astronomie, religie en 
alchemie werden gezien als één 
geheel
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Overal sterrenkijkers

 2de millennium voor Christus: 
Babyloniërs leggen de grondslag 
van de astrologie

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

 Astrologie verfijnde zich meer en 
meer, naarmate het denk-
vermogen van de mens groeide 
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Astrologie eeuwen bemind …

 De Westerse astrologie is het meeste 
beïnvloed door de Babyloniërs, de 
Arabieren en de Grieken.

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

 De Romeinen namen de astrologie 
over van de Grieken en gaven 
Romeinse namen aan de planeten. 
Astroloog bleef een risicoberoep!
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Astrologie eeuwen bemind …

 12de eeuw: revival van de astrologie

 13de eeuw: universitaire programma’s 
theologie, waarin astrologie een vaste 
discipline was

 Thomas Van Aquino: “Zo boven, zo 
beneden”

 Idee: God stuurt de wereld via de 
hemellichamen

 Geocentrisme: de aarde is het 
middelpunt en de zon draait hierrond
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Toepassingen

 13de-14de eeuw: astrologen als politieke 
raadgevers. Elk koninkrijk had wel een privé 
astroloog. Nostradamus is de bekendste. 
Voorspellingen rond weer, veldslagen, 
huwelijken, gezondheid.

 Jaarvoorspellingen van universitaire 
professoren over oogst, epidemieën, 
ziekten, politiek, zakendeals, economie

 Stadsbevolking en plattelandsbevolking

 15de eeuw: privé consulten bij de  
stadsbevolking

RELIGIE=POLITIEK=WETENSCHAP=ASTROLOGIE
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… en onbemind

 17de eeuw: de kenniscultuur wordt 
door elkaar geschud. Rede en ratio 
voeren nu de boventoon

 Leerstoelen astrologie wankelen

 1640: astrologie wordt 
gemarginaliseerd in de 
academische cultuur

 Wetenschappers (Kepler en Galilei) 
blijven aan astrologie doen, 
ondanks nieuw wereldbeeld van 
heliocentrisme: aarde draait om de 
zon die middelpunt zonnestelsel is
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… en onbemind

 18de eeuw: met de industriële 
revolutie kwam er een abrupt einde 
aan astrologie voor een slordige 250 
jaar door de opmars van de exacte 
wetenschappen (fysica, astronomie, 
geneeskunde, …).

 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 en quatsch
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Maar astrologie is nooit 
helemaal verdwenen

 20ste eeuw: heropbloei van de 
astrologie (Watermantijdperk nu)

 Meer en meer stellen we vast dat 
de exacte wetenschappen, hoe 
waardevol ook, de mens te weinig 
als totaliteit zien (zie 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
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