
Verslag van het congres “The marginalization of astrology in early modern 
science and culture”, Utrecht, Instituto Cervantes, 19 en 20 maart 2015.

Het congres werd door in totaal ongeveer veertig mensen bezocht, sprekers en organisatie 
inbegrepen, waarmee de zaal vrijwel vol was. De toehoorders waren voor een deel 
afkomstig van de instellingen die het congres ondersteunden (Het Descartescentre, de 
Radbouduniversiteit en de NVWOA), maar er waren ook mensen van het Huygensinstituut 
te Den Haag, het Warburg Institute te Londen en de universiteit Leuven.

De woensdagavond voorafgaand aan het congres was er een publiekslezing door Dr. Darrel 
Rutkin in de Kanunnikenzaal van het Academiegebouw die door enkele tientallen 
belangstellenden werd bezocht. Deze lezing stond formeel los van het congres, maar werd 
uiteraard wel in hetzelfde kader georganiseerd.

Op het congres werden in totaal twaalf voordrachten gehouden. Van de gelegenheid tot 
discussie na de voordrachten werd ruim gebruik gemaakt. Het congres werd op 
donderdagmorgen geopend door de directeur van het Descartes Centre, Bert Theunissen. 
Hierna volgden twee voordrachten die een algemeen kader schetsten, door Darrel Rutkin en 
Kocku von Stuckrad. Hierop volgde een uitgenodigd commentaar van Steven Vanden 
Broecke. Tevens was er een kort commentaar door Hiro Hirai. 

    

Na de middag waren er vier voordrachten over het verval van de astrologie in verschillende 
nationale contexten: Spanje, Portugal, Schotland en Nederland, door respectievelijk Tayra 
Lanuza, Luis Miguel Carolino, Jane Ridder-Patrick en Rienk Vermij. 

                        



De voordrachten op vrijdag, door Concetta Pennuto, Ivana Skuhala Karasman, Anna 
Jerratsch, Bob Hatch, Aaron Spink en Mike Zuber, behelsden vooral casestudies van 
specifieke personen of debatten. Dit gold overigens niet voor de voordracht van Anna 
Jerratsch, die sprak over de rol van de astrologie in Duitse geschriften over kometen. Het 
congres werd afgesloten met een algemene discussie.

  

Alle aanwezigen lieten zich zeer positief uit over de bijeenkomst. Het congres heeft er zeker 
toe bijgedragen om het probleem van de marginalisering van de astrologie in Europa beter 
op de kaart te zetten. De sprekers behandelden een verscheidenheid aan geografische 
contexten. Daardoor wordt het mogelijk een beeld te schetsen waar en wanneer de 
astrologie precies uit het wetenschappelijke discours is verdwenen, iets wat tot dusverre 
eigenlijk nooit goed is gedocumenteerd. Daarmee is uiteraard nog geen algemene verklaring 
voorhanden. De omstandigheden en mechanismen zijn per land zeer verschillend. Het 
congres heeft het onderwerp van de marginalisering aangekaart, maar allerminst afgesloten.



Het congres heeft dan ook nieuwe vragen aan de orde gesteld. Zo blijkt het niet eenvoudig 
om overeenstemming te bereiken over het algemene kader waarbinnen het probleem moet 
worden bestudeerd. De algemene voordrachten van Darrel Rutkin en Kocku von Stuckrad 
gingen het probleem op heel verschillende manier te lijf. De wijze van benaderen hangt af 
van de vraag of iemand vooral geïnteresseerd is in de geschiedenis van magie, geloof of 
wetenschap en, in samenhang daarmee, hoe hij of zij de astrologie zelf wil definiëren. Dit is 
een discussie die ongetwijfeld nog zal voortduren, en waarover de gedachtewisseling 
inderdaad ook na het congres is doorgegaan.

Daarnaast valt op dat het onderzoek naar de plaats van de astrologie in de geneeskunde 
nog vele lacunes vertoont. De voordracht van Concetta Pennuto bood een welkom zicht op 
wat hier mogelijk is, maar stond nog grotendeels op zich zelf. Hiro Hirai wees daarnaast op 
een gebrek aan studies naar de rol van de astrologie in vakken als mineralogie en 
scheikunde.

Tijdens de algemene discussie aan het slot werd ook gesproken over publicatie van de 
lezingen. Zowel de mogelijkheid van een boek als een speciaal nummer van een tijdschrift 
werden besproken. De tweede optie genoot vooralsnog de voorkeur, hoewel op de lange 
termijn een boek zeker niet valt uit te sluiten. Christoph Lüthy, verantwoordelijk redacteur 
van Early Science and Medicine, die bij de discussie aanwezig was, bood daartoe zijn 
tijdschrift aan, een aanbod dat dankbaar werd aanvaard. Inmiddels hebben acht van de 
sprekers toegezegd een bewerkte versie van hun lezing voor publicatie beschikbaar te 
zullen stellen.

Daarnaast hebben enkele van de sprekers die elkaar op het congres hebben ontmoet 
inmiddels een voorstel voor een gezamenlijke sessie over de marginalisering van de 
astrologie ingediend voor de eerstkomende bijeenkomst van de History of Science Society, 
aanstaande november in San Francisco. Het is zeker de bedoeling het onderwerp verder te 
exploreren.


