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Een monografie wijden aan de relatie tussen 
muziek en astrologie lijkt op het eerste gezicht 
een opmerkelijke onderneming. Wat kan im-
mers een discipline die zich bezighoudt met 
sterren, planeten en zodiactekens te maken 
hebben met de ‘aardse’ praktijk van compo-
neren, uitvoeren en luisteren? Deze schijnbare 
onverenigbaarheid van beide werelden wordt 
bij nader onderzoek echter snel teniet gedaan. 
Sinds de middeleeuwen behoorden muziek en 
sterrenkunde, samen met geometrie en arit-
metica, tot het zogenaamde quadrivium van de 
vrije kunsten; het waren rekenvakken, die – in 
tegenstelling tot het talige trivium – op het ge-
tal waren betrokken.1 Mede door Pythagoras’ 
ontdekking van de musico-mathematische 
proporties leefde in de oudheid reeds de over-
tuiging dat planeten en muzikale intervallen 
geregeerd worden door perfecte verhoudingen. 
Dat mondde niet alleen uit in de theorie van de 
harmonie der sferen, maar ook in het geloof in 
een verregaande wisselwerking tussen micro- 
en macrokosmos.
Meer nog, muziek bleek het middel bij uitstek 
om het leven op aarde in het algemeen en het 
individu in het bijzonder te verbinden met de 
geheime krachten van het heelal. Ze gaf op 
zicht- en hoorbare wijze uitdrukking aan de 
orde die in het universum heerst. Aan deze visie 
werden zelfs medische consequenties gekop-
peld. De humanist Marsilio Ficino bijvoorbeeld 
ontwikkelde in de vijftiende eeuw een theorie 
over de muzikale eigenschappen van de plane-
ten, op basis waarvan muziek hun ethos kon 
imiteren en zo een gunstige uitwerking kon 

hebben op de mens. Dergelijke inzichten ble-
ven tot in de zeventiende eeuw resoneren.
Zoals ook uit voorliggend boek blijkt, was as-
trologie omnipresent in het cultureel en maat-
schappelijk beeld van middeleeuwen, renais-
sance en barok. De fascinatie voor de impact 
van het universum en zijn componenten weer-
spiegelt zich in de toenmalige schilderkunst – 
het veelbestudeerde Palazzo Schifanoia in Fer-
rara is daarvan slechts één beroemd voorbeeld 
–, architectuur en literatuur. Daarnaast vormt 
de astrologie een dankbare voedingsbodem 
voor het wetenschappelijk discours van on-
der meer geneeskundigen, fysici en theologen. 
Deze discipline werd beoefend in geleerde en 
volkse kringen en ingezet voor publieke en pri-
vate doeleinden. Men onderscheidde daarbij de 
natuurlijke astrologie – die de invloed van het 
heelal op de microkosmos in kaart brengt (bij-
voorbeeld de getijden die onderhevig zijn aan 
de maancyclus) – van de judiciële astrologie, 
die het lot van de mens ‘in handen legt’ van de 
complexe samenhangen binnen het universum. 
Het uitwerken van een horoscoop kon bijvoor-
beeld relevant zijn voor tal van gebeurtenissen, 
zoals een geboorte of het kiezen van een huwe-
lijkspartner, maar ook bij het nemen van poli-
tieke beslissingen. Op die manier werd astrolo-
gie een domein dat rivaliseerde met de kennis 
van de toekomst, een alwetendheid die in het 
christelijk denken is voorbehouden aan God. 
Vanuit die optiek hoeft het niet te verwonderen 
dat reacties op deze deterministische astrologie 
van kerkelijke zijde alsmaar toenamen. Vooral 
het Concilie van Trente (1545-1563) probeerde, 
onder meer via de Index librorum prohibitorum 
en diverse pauselijke bullen, paal en perk te stel-
len aan de groeiende impact van de astrologie.
Het is deze ingrijpende historische gebeurte-
nis die Laurence Wuidar als scharnierpunt 
beschouwt voor haar monografie. Toch is zo’n 
chronologische grens natuurlijk noodgedwon-
gen artificieel. Zoals de auteur zelf stelt, thema-
tiseerden reeds in de vijftiende eeuw religieuze 
hervormers als Girolamo Savonarola en Gio-
vanni Pico della Mirandola – wiens postuum 
verschenen Disputationes adversus astrologiam 
divinatricem deel uitmaken van een omvangrij-
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1	 Binnen	het	quadrivium	kan	voorts	nog	een	tweedeling	gemaakt	worden	tussen	muziek	en	astronomie	(die	

pas	in	de	tweede	helft	van	de	zeventiende	eeuw	wordt	onderscheiden	van	de	astrologie)	enerzijds,	geometrie	

en	aritmetica	anderzijds.	Bestudeert	het	eerstgenoemde	paar	bewegende	elementen,	dan	worden	geometrie	

en	aritmetica	de	wetenschappen	van	het	onbeweeglijke	genoemd.
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ke apologie van het christelijke geloof tegen ze-
ven ‘vijanden’ – de problematische en zelfs be-
dreigende positie van de astrologie. Bovendien 
heeft de door het Concilie van Trente veroor-
zaakte kerkelijke controle tal van wetenschap-
pers er niet van weerhouden zich in astrologie 
en/of haar relatie met andere disciplines te ver-
diepen. Daarvan legt Wuidars boek indrukwek-
kend getuigenis af.
Met deze publicatie rond de band tussen mu-
ziek en astrologie is de auteur niet aan haar 
proefstuk toe. Reeds eerder verschenen van 
haar hand diverse artikels (onder meer in het 
Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome 
en Intersezioni: Rivista di storia delle idee) rond 
thema’s zoals de musico-astronomische the-
orieën van Pier Francesco Valentini en de as-
trologische traktaten van Lodovico Zacconi. 
De resultaten daarvan zijn ook in het boek ver-
werkt. Hiermee wordt meteen duidelijk dat de 
zeventiende eeuw een cruciale plaats inneemt 
in Wuidars onderzoek naar de wisselwerking 
tussen astrologie en muziektheorie en -prak-
tijk. Deze periode was enerzijds gekenmerkt 
door het voortleven van de erfenis van het 
middeleeuws quadrivium en de hermetische 
filosofie in de renaissance; anderzijds vonden 
belangrijke epistemologische omwentelingen, 
wetenschappelijke revoluties en muzikale ont-
wikkelingen plaats, die het kennislandschap 
diepgaand zouden veranderen. Deze tijdsfocus 
belet de auteur echter niet om geregeld te ver-
wijzen naar vroegere periodes, zoals hieronder 
ook zal blijken.
De monografie is opgebouwd uit vier hoofd-
stukken, waarbij de relatie muziek-astrologie 
telkens vanuit een ander perspectief wordt be-
naderd, zodat een gevarieerd en caleidoscopisch 
beeld ontstaat. Na een introductie, die het his-
torisch belang en de reikwijdte van het thema 
onderstreept en een beknopte stand van zaken 
in de secundaire literatuur weergeeft, volgt een 
kort eerste hoofdstuk (pp. 31-41) over bronnen, 
waarin de band tussen muziek, astronomie en 
astrologie expliciet aan bod komt. Gezien de be-
knoptheid van dit hoofdstuk en de dispropor-
tie ten opzichte van de andere drie had Wuidar 
deze informatie beter in haar introductie op-
genomen, niet in het minst omdat de inhoud 
een inleidend karakter heeft. De auteur be-

schouwt het hoofdstuk immers als een synthese 
van grondleggende filosofische noties over de 
band tussen het universum en de muziek. Het 
vertrekpunt vormen de antieke theorieën van 
Plato, Pythagoras en Ptolemaeus, die na een 
uiteenzetting over Marsilio Ficino, Agrippa van 
Nettesheim en Giordano Bruno plaatsmaken 
voor de zeventiende-eeuwse geschriften van ‘de 
generatie van Johannes Kepler’. Hiertoe beho-
ren onder meer Robert Fludd, Athanasius Kir-
cher en Marin Mersenne. Waren deze geleerden 
geografisch sterk verspreid actief (Praag, Lon-
den, Rome, Parijs,…), dan verbindt hen dat ze 
allen de aard en kracht van de muziek situeren 
in een concept van ‘harmonia universalis’ en 
binnen een speculatief kader opereren.
Het tweede hoofdstuk van het boek is gewijd 
aan de rol van astrologie in muziektheoretische 
traktaten en muzikale kringen. Daarbij vertrekt 
Wuidar van vijftiende-eeuwse theoretici die een 
al dan niet omvangrijk onderdeel van hun trak-
taten aan astrologie besteden, zoals Bartolomeo 
Ramos de Pareia (Musica utriusque cantus prac-
tica, 1482), Nicolò Burzio (Musices opusculum, 
1487) en Franchino Gaffurio (wiens Practica 
musicae uit 1496 wordt opgesmukt met een titel-
pagina die de harmonie der sferen visualiseert). 
In dit hoofdstuk wordt ook het fenomeen van 
de horoscoop besproken. Meer bepaald bestond 
bij theoretici als Girolamo Cardano de tendens 
om horoscopen van musici op te stellen, op ba-
sis waarvan bepaalde karakteristieken werden 
afgeleid. Wuidar formuleert het voorstel om 
zulke horoscopen meer aandacht te geven bij 
het bestuderen van institutionele mechanismen 
zoals het muziekmecenaat; hierbij ziet zij zich 
ook geruggensteund door de recente publicatie 
Horoscopes and Public Spheres.2 Toch geeft ze 
zelf toe dat het nodige bronnenmateriaal hier-
toe nog moet verzameld worden – waarbij het 
nog maar de vraag is of dit in voldoende ruime 
mate aanwezig is om gefundeerde conclusies te 
trekken – en dat niet duidelijk is welke concrete 
rol zulke ‘muzikale horoscopen’ speelden in een 
professionele en persoonlijke context.
In een tweede luik van dit hoofdstuk staan Itali-
aanse academies centraal. Deze vormden sinds 
het midden van de zestiende eeuw een ont-
moetingsplaats voor diverse kunsten en weten-
schappen c.q. een gelegenheid tot vakoverschrij-

2	 Günther	Oestmann,	H.	Darrel	Rutkin	en	Kocku	von	Stuckrad	(eds),	Horoscopes and Public Spheres: Essays on 

the History of Astrology	(Religion	and	Society	42),	New	York:	Walter	de	Gruyter,	2005.

TvM_14_#1_mei_2009_4.indd   130 11-05-2009   11:42:57



dutch journal of music theory

131

dende uitwisseling van ideeën. Hoewel Wuidar 
Antonfrancesco Doni’s Dialogo della musica 
(Venetië, 1544) vanuit een tot dusver ongekend 
perspectief – het aandeel van astrologische dis-
cussiepunten – benadert, moet hier toch bena-
drukt worden dat dit geschrift geen weergave is 
van concrete academische debatten,3 maar dat 
de hier geboden dialoog een sterk fictief karak-
ter heeft. Ook het geïnstitutionaliseerde aspect, 
dat academies steeds kenmerkt, ontbreekt hier 
volledig. Het verschil met de Bolognese Acca-
demia dei Gelati, die vervolgens aan bod komt, 
is dan ook groot. Hier concentreert de auteur 
zich voornamelijk op Ercolagostino Berò’s uit-
eenzetting over de rol van muziek en astrologie 
in de ‘Cagioni fisiche degli effetti simpatici, ed 
antipatici’. Deze tekst maakt deel uit van een 
reeks ‘trattati’, die in 1671 gepubliceerd werden 
en de academische debatcultuur perfect weer-
spiegelen.
Met het derde hoofdstuk verlaat Wuidar de 
theoretische sfeer en neemt ze ‘partitions mu-
sicales astrologiques’ onder de loep. Daarbij 
stelt ze meteen in de inleiding dat ‘il ne suf-
fit pas qu’il soit fait référence aux astres dans 
une partition pour qu’on puisse commencer 
à l’analyser en référence à l’astrologie’ (p. 87). 
Dat lijkt evident. Toch geeft de auteur nergens 
specifieke inhoudelijke, geografische en chro-
nologische criteria die de hier geboden keuzes 
legitimeren. In een eerste deel worden enkele 
zeventiende-eeuwse aria’s met een ‘orientation 
astrologique’ aangehaald (van Carlo Milanuzzi, 
Agostino Steffani, Antonio Cesti e.a.). De poë-
tische thema’s zijn hier het universum dat het 
lot van de mens bepaalt en de problematische 
driehoeksverhouding tussen muziek, astrolo-
gie en de goddelijke almacht. Een tweede deel 
handelt over composities, waarbij elementen 
uit de astrologie gebruikt worden om bepaalde 
muzikale parameters te coderen. Dat geldt bij-
voorbeeld voor Giovanni Spataro’s (verloren) 
motet Ubi opus est facto, dat de notennamen 
vervangt door planeten. In de Zodiacus musicus 
(Antwerpen, 1683), een cyclus van 12 sonates 
voor viool, altviool en basso continuo, koppelt 
Georg Bleyer dan weer de tekens van de dieren-
riem aan specifieke tempo-voorschriften. Met 

de collectie Elementorum musicae praxis (Na-
pels, 1683) gaat Gregorio Strozzi nog een stap 
verder, door een systeem van associaties tussen 
de zodiac, de muzen, de modi, affecten en zelfs 
bijbelse citaten te ontwikkelen. Het derde luik 
van dit hoofdstuk kreeg de titel ‘Musiques as-
trologiques’ mee en handelt over muziekbun-
dels met expliciet astrologische intenties. Een 
mooi voorbeeld daarvan is een madrigaalcol-
lectie van Francesco Milleville (Venetië, 1614) 
naar aanleiding van het huwelijk van een Itali-
aanse hertog, waarin het universum bij monde 
van de muziek om een goede afloop van de fei-
ten wordt gesmeekt.
Inhoudelijk het meest overtuigend en consis-
tent vind ik het laatste hoofdstuk van Wuidars 
boek. Hier wordt ingegaan op drie zeventiende-
eeuwse Italiaanse figuren die voornamelijk be-
kend staan als muziektheoretici en/of compo-
nisten, maar ook hun sporen hebben verdiend 
met astrologische geschriften: Lodovico Zac-
coni, Teodato Osio en Pier Francesco Valentini. 
In de introductie tot dit hoofdstuk overloopt 
de auteur andere namen uit vroegere periodes 
– John Dunstable, Franchino Gaffurio, Arnout 
van Zwolle, Prosdocimus de Beldemandis, om 
slechts enkele voorbeelden te noemen – die ook 
op het domein van de astrologie actief waren; 
het mag duidelijk zijn dat hierin zeker stof te 
vinden is voor verdere studie.
Van Zacconi’s Pronostici perpetui zijn interes-
sant genoeg twee versies bewaard: een druk 
uit 1623 en een handschriftelijke, niet door de 
Inquisitie gecensureerde versie. Een al dan niet 
gedetailleerde vergelijking van beide exempla-
ren zou ongetwijfeld opmerkelijke verschillen 
aan het licht brengen, maar blijft nu een de-
sideraat voor toekomstig onderzoek. Zacconi 
schreef daarnaast een astrologische autobio-
grafie, waarin hij bepaalde feiten uit zijn leven 
verklaart vanuit ‘dominij celesti, e loro stimoli, 
et inclinationi’ (p. 131). Teodato Osio’s hand-
schriftelijk bewaarde Schedia ad musica bevat 
dan weer tabellen met overeenkomsten tussen 
notennamen, planeten, het alfabet en zelfs al-
chemistische formules. Pier Francesco Valen-
tini, die als adellijke onafhankelijk kon wer-
ken en voor wie publicatie of rendement geen 

3	 Een	 kritische	 lezing	 van	 dit	 geschrift	 is	 belangrijk,	 hoewel	 de	 link	 tussen	 de	Dialogo della musica	 en	 de	

Accademia	degli	Ortolani	van	Piacenza,	waarvan	Doni	lid	was,	voor	de	hand	ligt.	Zie	ook	Inga	Mai	Groote,	

Musik in italienischen Akademien. Studien zur institutionellen Musikpflege 1543-1666	 (Analecta	Musicologica	

39),	Laaber:	Laaber	Verlag,	2007,	44-45.
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dwingende argumenten waren, hield er een 
‘holistische’ visie op muziek – als verbindend 
element tussen de kosmos, het geloof en de we-
tenschappen – op na. Met een duidelijke knip-
oog naar Platoonse theorieën en middeleeuwse 
opvattingen krijgen alle muzikale parameters 
een pendant in de aardse of goddelijke wereld. 
Het is dan ook geen toeval dat in zijn handen 
hoog speculatieve canons voor 96, 512 en zelfs 
144.000 stemmen – als hoogtepunten van de 
ars combinatoria – een metafoor worden voor 
de harmonie der sferen. Op het einde van zijn 
verzameling canons bevindt zich zelfs een heus 
Giuoco delle stelle dat de vorm aanneemt van 
een soort ganzenbord (zie de afbeelding op 
p. 183) en op basis waarvan men iemands ge-
boortedatum en -plaats, karaktereigenschap-
pen, professionele activiteiten en dergelijke kan 
raden.
Het boek wordt afgerond met een glossarium 
en een toelichting bij de gebruikte astrologische 
symbolen (o.m. planeten, tekens van de dieren-
riem) die in de loop van het boek voortdurend 
gebruikt worden. Na een omvangrijke biblio-
grafie van primaire en secundaire bronnen 
volgt nog een personenindex.
Chronologisch en geografisch is de focus van 
Wuidars boek eenduidig het zeventiende-
eeuwse Italië. Dat belet de auteur niet om de 
wortels van de astrologische traditie – van de 
oudheid over de middeleeuwen tot de renais-
sance – regelmatig in haar betoog te betrekken. 
Het boek reikt dan ook vele interessante pistes 
aan. Het is jammer dat de rijkdom aan materi-
aal soms belangrijker lijkt te zijn dan een door-
gedreven analyse van bepaalde composities, 
traktaten en andere geschriften, waardoor men 
niet zelden op zijn honger blijft zitten en hier 
en daar de indruk van een zekere disproportie 
ontstaat. Tegelijkertijd is duidelijk dat er op het 
vlak van astrologie en muziek nog heel wat stu-
diewerk verricht kan worden. Geregeld formu-
leert Wuidar zulke onderzoeksmogelijkheden 
en desiderata. Voor eenieder die zich vroeg of 
laat over dit thema wil buigen, zal Musique et 
astrologie après le concile de Trente een gedegen 
referentiewerk zijn.

(Katelijne Schiltz is als postdoctoraal onderzoeker 
verbonden aan de Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München. Ze werkt aan een project rond 
‘Musik und Rätselkultur in der Renaissance’.)
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