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„Het congres”

Het congres van ‘Astrologia Omnis’ is een 
jaarlijks terugkerend congres, dat ruimte biedt 
aan alle stromingen en opvattingen binnen de 
astrologie. Met ingang van dit jaar zullen we 
met een traditie moeten breken: tot onze grote 
spijt zal er geen vrijdagavondprogramma meer 
zijn. Teveel gasten lieten ons weten dat ze door 
de grote fileproblemen in de randstad op vrij-
dagmiddag en –avond niet meer op tijd voor 
de lezing kunnen komen. Maar u kunt nog wel 
op vrijdagavond aankomen en blijven slapen 
om er zaterdagochtend op tijd bij te zijn.
De boekenstand, vanouds verzorgd door Van 
Stockum in Den Haag, zal er ook deze keer 
weer zijn.

Het
congresthema:
„Tijdloze technieken
en symbolen.”

Of het nu gaat om nieuwe ontwikkelingen in de 
astrologie zoals de financiële astrologie, of oude 
technieken die nieuw leven wordt ingeblazen, 
zoals bij de klassieke astrologie, of om eigen 
varianten als de Hamburger School, steeds 
weer blijkt hoezeer de astrologie zich leent om 
creatief te worden gebruikt. De symbolen zijn 
oud, heel oud, en bewegen met de tijd mee, 
en oude technieken hebben ook hun eigen 
ontwikkelingen ondergaan. Astrologie als sym-
bolentaal die de kwaliteit van de tijd weet uit 
te drukken heeft zelf een tijdloze component en 
verbindt ons met onze vroegste geschiedenis.
Op dit congres weten we ons ín de tijd van het 
weekend verbonden met de tijdloze astrologie, 
dank zij uitstekende astrologen die ons willen 
delen in hun ervaringen en bevindingen.
We gaan weer genieten!



De lezingen:

Tom de Booij is van oorsprong geoloog en heeft een 
intense betrokkenheid op kosmos, mens en wereld. In 
1969 richtte hij het Experimenteel Geologisch Onderwijs 
project op dat de alfa (politieke) wetenschappen en de 
beta (geologische) wetenschappen dichter bij elkaar 
moest brengen. Nu doet hij pogingen om wetenschap en 
astrologie met elkaar te verbinden. Zijn opvattingen zijn 
heel origineel en altijd goed gefundeerd, en deze lezing 
spoort astrologen aan om het quintiel en biquintiel niet 
langer als mineure aspecten te zien: de vijftallige sym-
metrie speelt een grote rol in ons DNA, de gulden snede 
en in oude symbolen zelf uit het stenen tijdperk, en vijf 
is de basis van het quintiel.

Darby Costello is al meer dan dertig jaar beroepsas-
trologe. Ze leeft en werkt in Londen, heeft daar een 
praktijk en is er hoofddocente aan de CPA. maar geeft 
ook elders les en lezingen. Ze heeft verschillende boeken 
geschreven en behaalde onlangs haar Masters in Cultural 
Astronomy and Astrology aan de Universiteit van Bath 
Spa. Jupiter was ooit de koning der goden en werd 
in de hellenistische astrologie als de grote weldoener 
beschouwd. Maar hoe vertalen we dat naar vandaag de 
dag? Wat is dat ‘goede geluk’ van een goed geplaatste of 
goed geaspecteerde Jupiter nu eigenlijk? Darby schildert 
de ontwikkeling in betekenissen en werking van Jupiter 
en zijn rol in de huidige geseculariseerde wereld.

Karen Hamaker-Zondag onderzoekt graag nieuwe 
dimensies in de astrologie. Ze heeft zich jarenlang 
beziggehouden met de mythe van Isis en Osiris, zowel 
jungiaans als vanuit de egyptologie en de astronomie. 
Het blijkt dat het verhaal van deze mythe rechtstreeks 
samenhangt met een aantal belangrijke astronomische 
verschijnselen die ook het bekende symbool ‘Oog van 
Horus’ verklaren. Er is een relatie tussen Osiris, Horus en 
Thoth en de Maan en Mercurius in de astrologie. Inzicht 
in de achtergrond van de mythe kan ons op het spoor 
brengen om meer diepte te geven aan de astrologische 
Maan en Mercurius. 

Oscar Hofman is klassiek astroloog en redacteur van 
Anima Astrologiae, van het Engelse Cazimi Circular 
en medewerker aan het Duitse Astrologia Restaurata. 
Hij houdt zich bezig met uurhoek-, electie-, geboorte-, 
medische en mundane astrologie en geeft hierin ook 
les en lezingen in binnen- en buitenland. Vaste sterren 
hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de astrolo-
gie, al vanaf de oudheid. De mythische dimensies waar 
ze deel van uitmaken geven veel inzicht, en je kunt ze 
ook niet weglaten uit de uurhoek- en electie-astrologie 
vanwege hun essentiele informatie. „Als vaste sterren 
goed worden begrepen, blijkt verrassend genoeg dat het 
roemruchte Watermantijdperk helemaal niet bestaat.” 
aldus Oscar Hofman.

René Jelsma is ruim 25 jaar astroloog, adviseert particu-
lieren en bedrijven en begeleidt beroepsastrologen. René 
heeft een oude congrestraditie nieuw leven ingeblazen 
en zal de duiding van het moment waarop de Zon het 

Programma
(wijzigingen voorbehouden)

Zaterdag 14 April 2007

10:00 – 10:05 Opening door de voorzitter,
 Albert Vermist

10.05 – 11.05 Karen Hamaker-Zondag:
 „Hemelverhalen van weleer.” (1)
 De Egyptische mythe van Isis,
 Osiris, Horus en Seth als een
 weerspiegeling van hemelver-
 schijnselen, en wat voor invloed
 dat op de astrologie kan hebben.

11.05 – 11.30 Koffie

11.30 – 12.30 Juliet Sharman-Burke:
 „The Astrologer
 and the counsellor.” (Engels). (2)

12.45 Lunch

14.00 – 15.00 Tom de Booij:
 „Leve de vijfster.” De vijftallige
 symmetrie in de astrologie. (3)

15.00 – 15.30 Thee

15.30 – 16.30 Irma Schogt: 
 „Tijd: het is maar net hoe je ’t
 bekijkt.” Het aquariustijdperk
 komt eraan. (4)

16.30 – 17.30 Geneviève Wils:
 „Van persoonlijkheid tot persoon-
 lijkheidsstoornis: narcisme in de
 horoscoop.” (5)

18.00 Diner

20.00 – 21.30 Darby Costello:
 „Jupiter: How the Old High God
 has changed.” (Engels) (6)

21.30 – … Gezellig samenzijn  



teken Ram binnentreedt, de zogenaamde ingreshoros-
coop, astrologisch duiden voor Nederland. René zal dit 
doen met de technieken van de WvA (Ram-school) en 
met behulp van spiegelpunten volgens de methode de 
Jong/Hepp, en uit de doeken doen wat we kunnen ver-
wachten van het nieuwe zonnejaar. Zijn analyse die hij 
vorig jaar hield werd enthousiast ontvangen.

Pieter Kuiper studeerde psychologie, astrologie (1969) 
en natuurgeneeskunde (1973) en specialiseerde zich 
in de klassieke homeopathie en iriscopie. Hij heeft een 
eigen praktijk en is vanaf de jaren 80 docent homeopa-
thie. Homeopathie is een eigentijdse vorm van alche-
mie: een vertaling van de astrologische symboliek in de 
aardse stof. Daaronder vallen de chemische elementen 
en hun zouten, de plantenfamilies, en de gehele dieren-
wereld, inclusief de vogels. Deze grote verzameling aan 
aardse fenomenen wordt in de homeopathie ingedeeld 
in “De Drie Rijken’. Al die variëteiten zijn stukken van 
onszelf en laten zich ook herkennen als bestaande 
homeopathische middelen. De lezing maakt duidelijk 
hoe we uit iemands geboortehoroscoop tot de keuze van 
zo’n homeopathisch middel zouden kunnen komen.

Francine Rasenberg is sinds de jaren 1980 bezig met

astrologie en is geboeid door de ‘uranische astrologie’ 
van Alfred Witte en zijn Hamburger School, waar ook 
Ebertin uit voortkwam. Ze heeft hierover in binnen- en 
buitenland lezingen gegeven, en is bestuurslid van de 
Werkgroep voor Kosmobiologisch Onderzoek. In deze 
lezing zal ze het principe van de symmetrie van deze 
school laten zien, weergegeven in ‘planeetbeelden’. 
Er wordt gebruik gemaakt van acht transneptunische 
‘planeten’, naast zes persoonlijke punten en het punt 0º 
Ram. Ze zal de Jaar-, Nieuwe Maan- en gebeurtenisho-
roscoop aan de hand van de 90-graad schijf toelichten. 

Juliet Sharman-Burke is psychotherapeute en vanaf 
eind jaren 1970 ook actief met astrologie en Tarot. Ze 
is bestuurster van de CPA in Londen, waar ze ook les-
sen en supervisie geeft. Ze heeft in verschillende landen 
lezingen gegeven en heeft een aantal boeken geschre-
ven, deels over Tarot en deels over astrologie. „De rol 
van een astroloog is complex, omdat onze cliënten vaak 
bij ons komen als ze in een crisis zitten, en dan heb je 
meer nodig dan astrologisch gereedschap om voor hen 
verschil te maken. We moeten gegrond zijn niet alleen 
in psychologische kennis, maar ook in counseling-
technieken om zorgvuldig met de innerlijke wereld van 
onze clienten te kunnen omgaan; in deze lezing geeft ze 
inzichten en een leidraad.

Irma Schogt is financieel astrologe en laat met haar 
bureau Schogt Market Timing de financiële wereld zien 
dat astrologie werkt. „Tijd, geld, bewustzijn zijn allemaal 
uitingen van universele energie en daar draait uiteinde-
lijk alles om,” schrijft ze. Een groot aantal relatief zeld-
zame planetaire aspecten pakt zich deze jaren samen in 
de tijd op weg naar ‘2012’. De tijd lijkt steeds sneller te 
gaan; gebeurtenissen volgen elkaar in een groter tempo 
op. De evolutionaire stappen in de wereldgeschiedenis 
laten zien dat het versnellen van de tijd zo’n 5200 jaar 
geleden al zijn oorsprong had. Waar gaat het allemaal 
naar toe? Een reis door de tijd via ons zonnestelsel naar 
het hart van de melkweg en weer terug naar ons eigen 
bewustzijn.

Geneviève Wils is practiserend astrologe en voormalig 
bestuurslid van de AVN. Naast haar praktijk studeert ze 
psychologie aan de Open Universiteit en is moderator 
van de Astrotwolist en de AVN-ledencontactlijst. Het 
karakter in aanleg ligt min of meer vast, de processen 
echter niet. Ervaringen worden door de verschillende 
persoonlijkheidsstructuren heel verschillend ervaren. 
Geneviève gaat hier in op de narcist, een lastige klant 
voor de astroloog vanwege zijn egocentrisme en gebrek 
aan acceptatie van een moeilijke boodschap. Vaak 
hangt het samen met vroegere trauma’s. Hoe kunnen 
we narcisme in de horoscoop herkennen? Ook geeft ze 
tips over de meest adequate vorm van communicatie 
tijdens het consultgesprek.

Zondag 15 april 2007 

10.00 – 11.00 Pieter Kuiper:
 „Astrologie en Homeopathie.” (7)

11.00 Koffie

11.30 – 12.30 René Jelsma:
 „De ingreshoroscoop voor
 Nederland.” (8)

12.45 Lunch

14.00 – 15.00 Oscar Hofman:
 „Stof zijt gij”: de mythologie van
 de vaste sterren.” (9)

15.00 – 15.30 Thee

15.30 – 16.30 Francine Rasenberg:
 „De moordaanslag op Theo van
 Gogh volgens de Hamburger
 School-techniek met de 90-graden
 schijf.” (10)

16.30 – 16.40 Samenvatting en sluiting door
 Karen Hamaker-Zondag



TARIEVEN

Voor deelname aan het congres kunt u uit een van de volgende mogelijkheden kiezen:
       
  NORMALE PRIJS:       MET KORTING:
A Hele congres, alles inbegrepen vanaf zaterdagochtend a 227,50  a 215,– 
B Als A, echter zonder logies a 190,–  a 180,–   
C Als A, echter zonder logies en zonder lunch & diner a 150,–  a 142,– 
D Zaterdagprogramma incl. lunch en diner a 138,50  a 132,–    
E Zaterdagprogramma zonder lunch en diner a 106,50  a 100,–   
F Zaterdagavondprogramma a 30,–  a 29,–   
G Zondagprogramma incl. lunch a 84,25  a 80,–   
H Zondagprogramma zonder lunch a 69,25  a 66,–
J Overnachting van vrijdag op zaterdag incl. ontbijt a 36,75  a 35,– 
K Losse lezing a 21,–  a 20,–

De bedragen met korting (rechter kolom) gelden 
uitsluitend bij aanmelding vóór 15 februari 2007. 
Daarna wordt de normale prijs in rekening gebracht.
Bij annulering na 15 maart 2007 bent u de helft van 
het inschrijfgeld verschuldigd.

Een kopje koffie of thee in de pauze is bij de prijs inbe-
grepen.    
Prijs voor een losse lunch: a 17,85
Prijs voor een los diner: a 25,80
Voor een eenpersoonskamer wordt a 19,–
per nacht extra in rekening gebracht.

Het zaterdagavondbuffet

AANMELDING

Aanmelding geschiedt door overmaking van de deel-
namekosten op bankrekening 11.69.48.264
t.n.v. Penningmeester N.A.C.
Het overschrijvingsbericht geldt als bewijs van deelname.

Wilt u bij uw overschrijving duidelijk aangeven:
— naam en adres (volledig, met voornaam,
 voorletters en postcode);
— deelnamecode (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K);
— bij losse lezingen het nummer van de lezing(en)
 vermelden (zie programma-overzicht);
— man of vrouw (in verband met de kamerindeling);
— eventueel vegetarisch.

Vegetarisch buffet

Voorgerecht
Cappucino met Kerry
Schuimige kerrysoep met Meloenballetjes

Het koude buffet
Rauwkostsalade met feta, olijven en zongedroogde tomaat
Pastasalade met pesto, artisjokharten en gegrilde courgette
Tomatensalade met Mozarella en verse Basilicum

Het warme Buffet
Gevulde Canneloni met bospaddestoelen en Quorn
Courgette met worteltapanade
Wraps gevuld met tahoe en maïssalsa
Gegratineerde krieltjes met Old Amsterdam
Risotto met groenekruiden
Groenten van het seizoen

Utrechts buffet

Voorgerecht
Runderbouillon 
Een krachtige bouillon met verse kervel en een schijfje citroen

Het koude buffet
Een heerlijke kleurrijk gegarneerde salade van rode zalm
Een ambachtelijke salade gemaakt met mals rundvlees
Rauwkostsalade met feta, olijven en zongedroogde tomaat
Visspiegel met gerookte zalm, Hollandse haring en Noorse 
garnalen
Vleesspiegel met gebraden rosbief, gegrilde kalfsrollade en 
notenham

Het warme buffet
Diverse soorten vis gestoofd in een kreeftensaus met een 
vleugje cognac
Gegrilde Entrecote met een pikante tomatenconcassé
Malse stukjes kipfilet in pittige paprikasaus
Aardappelschotel gegratineerd met
Old Amsterdam
Groentenrisotto
Twee warme groenten van het seizoen

Dit alles wordt geserveerd met een mooie frisse groene salade, 
diverse broodsoorten met kruidenboter
1 glas witte of rode wijn inbegrepen

Het nagerecht
Ambachtelijke ijstaartjes
Diverse bavaroises
Vers fruitsalade
Slagroom


