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„Een jubileumcongres”

We zijn er trots op dat we het jaarlijks terug-
kerende congres van ‘Astrologia Omnis’ voor 
de vijfendertigste keer mogen organiseren, een 
congres dat ruimte biedt aan alle stromingen 
en opvattingen binnen de astrologie en zowel 
bekende astrologen als aankomend nieuw 
talent dat de moeite waard is om te beluisteren 
een podium biedt. ‘Astrologia Omnis’ is ook 
voor velen een springplank voor hun astrolo-
gische carrière geworden, en een heerlijke ont-
moetingsplaats om beroep en hobby te delen.
Er is een uitgebreide boekenstand, verzorgd 
door Boekhandel Van Stockum uit Den Haag.

Het congresthema:
„Astrologie in breed perspectief.”

We leven in een in alle opzichten heel dynamische 
tijd waarin het tijdsbeeld sterk aan het veranderen 
is. Astrologisch herkennen we dat aan de intrede 
van Pluto in een nieuw teken: Steenbok. Het is 
tijd voor een bezinning, en Pluto in de Steenbok, 
een teken dat met tijd en ruimte te maken heeft, 
vraagt om heden en verleden te integreren. Op dit 
congres zal daar op heel uiteenlopende manieren 
op ingegaan worden, via beelden, technieken 
en ideeën uit het verleden en via de rol van de 
persoonlijke horoscoop. Aan bod komen antiscia, 
alchemie, mythologie en religie, maar ook homeo-
pathie, familiekarma, de schaduw van het ver-
leden in de politiek en het grensoverschrijdende 
idee van „The Matrix”. En Erik van Slooten, de 
bekende astro-cabaretier, zet zijn knipoog weer in 
breed perspectief! We gaan weer genieten!
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De lezingen:

Tienka Atema
studeerde psychologische astrologie bij 
Stichting Achernar, klassieke astrologie 
bij Lee Lehman en ‘Medieval Astrology’ 
bij Bernadette Brady. Ze heeft een eigen 
praktijk in Bilthoven, waarin ze de beide 
astrologievormen gebruikt – die elkaar 

prachtig aanvullen. Antiscia is een oude techniek die in 
de klassieke astrologie vooral bij uurhoekvragen wordt 
gebruikt. Deze techniek blijkt ook bijzondere resultaten te 
geven in de geboortehoroscoop en de compositiehoros-
coop, zoals Brady en Gunzburg onderwijzen. Tienka leert 
ons deze (eenvoudige) techniek, die ze aan de hand van 
voorbeeldhoroscopen zal illustreren. 

Liz Greene
is een van ’s werelds belangrijkste 
hedendaagse psychologisch astrolo-
gen, auteur van talloze invloedrijke 
boeken, en oprichtster van het Centre 
for Psychological Astrology in Londen, 
waar ze les geeft. Ze is ook als docente 

verbonden aan de Universiteit van Wales bij The Sophia 
Centre for the Study of Cosmology in Culture. Ze geeft 
ook leiding aan de CPA Press, een uitgeverij van astrolo-
gische boeken. In een beeldenrijke lezing legt Liz de taal 
van de alchemie, waarin ook astrologische symboliek een 
rol speelde, aanschouwelijk uit en verbindt deze op boei-
ende wijze met de hedendaagse astrologie en psychologie.

Karen Hamaker-Zondag
is al vanaf begin jaren zeventig van de 
vorige eeuw bezig met het bestuderen 
van de uitingswijzen van Pluto in de 
tekens. Naast een studie van 2500 jaar 
tekenwisselingen en tijdbeelden van 
deze planeet heeft ze zich ook verdiept 

in hoe wij als afzonderlijk individu resoneren op deze tijd-
beelden, en welke rol onze horoscoop daarin speelt. Een 
transit van Pluto is individueel én collectief, en kan actief 
of passief bijdragen aan de vorming van tijdbeelden. Aan 
de hand van een aantal voorbeelden  zal Karen deze fas-
cinerende dimensie van Pluto-transits verduidelijken.

Elizabeth Hathway
kwam, op een eenvoudig niveau, al 
vroeg in haar leven in aanraking met 
de astrologie, voldoende om haar pas-
sie te wekken. Ze studeerde het bij 
de Faculty of Astrological Studies in 
Londen en uurhoekastrologie bij John 

Frawley, heeft nu een praktijk in Amsterdam en geeft 
workshops en lezingen. 4 november 2008 kiest Amerika 
een nieuwe president, en voor het eerst doen vice-presi-
denten niet mee. De weg is vrij voor grote verrassingen. 

Programma
(wijzigingen voorbehouden)

Zaterdag 12 April 2008

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

10.05 – 11.05 Karen Hamaker-Zondag:
 „Pluto in de tekens bepaalt het
 tijdbeeld, maar hoe resoneert
 onze individuele horoscoop
 daarmee?”  (1)

11.05 – 11.30 Koffie

11.30 – 12.30 Alexander Graf von Schlieffen: 
 „The Matrix reloaded: from 
 Saturn–Neptune to Saturn–
 Uranus.”  (Engels)  (3)

12.45 Lunch

14.00 – 15.00 Tienka Atema:
 „Antiscia: schaduw aan de andere
 kant.” De grote waarde van een
 oude techniek voor de moderne
 astrologie.  (2)

15.00 – 15.30 Thee

15.30 – 17.15 Liz Greene:
(geen pauze) „Astrology, alchemy 
 and psychology.”
 (Engels)  (L)

18.00 Diner

20.00 – 21.30 Erik van Slooten:
 „Klassiek is weer modern.”  (F)

21.30 – … Avondcabaret
 met Erik van Slooten: 
 „Al die klassieke astrologen 
 hebben een Plutoprobleem (en
 de moderne intussen ook) …” 

Culinaire verrassing
Na de cabaretvoorstelling van Erik van Slooten 
zal er ter ere van ons 7e lustrum een culinaire ver-
rassing worden aangeboden door het Kontakt der 
Kontinenten. 



Wordt het een outsider? Een zwarte president? Elizabeth 
kijkt ook naar het verleden om de komende, duurste ver-
kiezingen aller tijden in perspectief te zetten.

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 ook docent 
homeopathie. Hippocrates gebruikte 

in de Griekse Oudheid de elementen in de geneeskunde. 
Paracelsus relateerde begin 16e eeuw planten aan de 
symboliek van de planeten. De laatste 15 jaar groeiden 
belangrijke inzichten voor het gebruik van plantenfamilies 
in de homeopathie die prachtig te verbinden zijn met de 
astrologie. Pieter geeft  een overzicht van enkele planten-
families en het gebruik ervan in de homeopathische prak-
tijk. En wellicht ook voor zelfmedicatie.

Dick van der Mark
heeft een praktijk voor Astrologie en 
Reading in Utrecht, is voorzitter van 
de Astrologische Associatie ASAS en 
werkt samen met de astrologie-oplei-
ding Aurinko. Zijn passie is de com-

binatie van astrologie, psychic reading en de leringen van 
de Advaita Vedanta, om mensen te helpen weer in con-
tact te komen met hun eigen Weten. Een horoscoop ziet 
hij als legitimering van het Weten en een wegwijzer naar 
onze essentie. Hij ziet de mens in een heel breed perspec-
tief, zowel spiritueel als in het licht van familiekarma. Bij 
dat laatste blijken de Centauren heel wezenlijke informatie 
te geven.

William de Rijcke
ontwikkelde zich van mijnwerker 
tot arts, en bestudeerde daarnaast 
mythologie en astrologie. Ook is hij 
gefascineerd door wiskunde. In deze 
lezing gaat hij terug naar de oer-
mens, van waaruit de moderne mens 

zich ontwikkelde. Het aanvankelijke concrete handelen 
ontwikkelde zich daarbij tot abstract denken. William komt 
tot de conclusie dat de mens zich in drie dingen onder-
scheidt van de dieren: de mens schiep religie, mythologie 
en astrologie, die een noodzakelijk gevolg zijn van het 
abstracte denken. In een beeldende en met humor door-
spekte verteltrant zal William dit idee toelichten en illustre-
ren.

Alexander Graf von Schlieffen
is oorspronkelijk kunstschilder maar 
heeft sinds 1991 zijn hart verpand 
aan de astrologie. Hij is als docent 
verbonden aan opleidingen in 
Berlijn, Keulen, Wenen, Zürich en 
ook aan de CPA in Londen, en geeft 

wereldwijd lezingen. Hij werd in Duitsland beroemd door 
zijn vele astrologische televisie-optredens en talkshows. Hij 
heeft nu een astrologische column in de duitse Vanity Fair, 
en schreef het boek „When Chimpanzees dream astrolo-
gy”. Met zijn kunstenaarsoog weet hij een bijzonder beeld 
te schilderen van de veranderingen die we doormaken 
nu de oppositie Saturnus–Neptunus plaats maakt voor de 
oppositie Saturnus–Uranus.

Erik van Slooten
woont gedeeltelijk in Duitsland, 
Nederland en Italië, waar hij actief 
is op het gebied van de klassieke 
astrologie. Hij geeft zowel lezingen, 
lessen als consulten en schreef er 
drie boeken over. Hij is erkend lid 
van de DAV (Deutscher Astrologen 

Verband), richtte er de sectie klassieke astrologie op en is 
deel van de congrescommissie. Hij verzorgt ook op suc-
cesvolle wijze contacten met de media. In deze lezing laat 
hij aan de hand van aansprekende voorbeelden zien dat 
de klassieke astrologie, die wereldwijd een Renaissance 
beleeft, en de moderne psychologische astrologie elkaar 
zowel kunnen corrigeren als aanvullen.

Zondag 13 april 2008 

10.00 – 11.00 Pieter Kuiper:
 „Astrologie en plantenfamilies
 in de homeopathie.”  (7)

11.00 Koffie

11.30 – 12.30 Elizabeth Hathway:
 „Pluto in Steenbok –
 Amerika kiest.”  (8)

12.45 Lunch

14.00 – 15.00 Dick van der Mark:
 „Familiekarma en het psychisch
 DNA.” Cheiron, Pholus en Nessus
 als wegwijzers naar een ander
 bewustzijn.  (9)

15.00 – 15.30 Thee

15.30 – 16.30 William de Rijcke:
 „Waarom schept een mens een
 mythologie en een religie, versus
 astrologie..” (10)

16.30 – 16.40 Samenvatting en sluiting door
 Karen Hamaker-Zondag



TARIEVEN

Voor deelname aan het congres kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden (combinaties zijn mogelijk):
        
  Normale prijs (€) Korting (€)
A Hele congres, vanaf zaterdagochtend, alles inbegrepen 235,50 224,–
B Als A, echter zonder logies 196,50 187,–
C Als A, echter zonder logies en zonder lunch en diner 155,– 147,–
D Zaterdagprogramma incl. lunch en diner 143,50 137,–
E Zaterdagprogramma zonder lunch en diner 110,– 105,–
F Zaterdagavondprogramma 31,– 30,–
G Zondagprogramma incl. lunch 87,– 83,–
H Zondagprogramma zonder lunch 71,50 68,–
J Overnachting van vrijdag op zaterdag incl. ontbijt 38,– 36,–
K Losse lezing 21,– 20,–
L Dubbele lezing Liz Greene 37,50 36,–

AANMELDING

HET ZATERDAGAVONDBUFFET
samengebracht tot een gevarieerd menu in restaurant „De Oerstroom”

De bedragen met korting (rechter kolom) gelden 
uitsluitend bij aanmelding vóór 15 februari 2008. 
Daarna wordt de normale prijs in rekening gebracht.
Bij annulering na 15 maart 2008 bent u de helft van 
het inschrijfgeld verschuldigd.
Gezien de overstelpende belangstelling bij ons 25-
jarig jubileum voor de lezing van Liz Greene, is het 
aan te raden tijdig te reserveren.

Een kopje koffie of thee in de pauze is inbegrepen.  
Prijs voor een enkele lunch: a 18,60
Prijs voor het zaterdagavonddiner: a 26,80
Voor een eenpersoonskamer wordt per nacht a 20,–
extra in rekening gebracht.

Aanmelding geschiedt door overmaking van de deel-
namekosten op bankrekening 11.69.48.264
t.n.v. Penningmeester N.A.C., Mercatorsingel 68, Gouda.
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 of L);
— bij losse lezingen het nummer van de lezing(en)
 vermelden (zie programma-overzicht);
— man of vrouw (in verband met de kamerindeling);
— eventueel vegetarisch.

Warme gerechten
(gepresenteerd vanaf buffet):

 Filets de poisson au vin blanc
 visfilets in witte-wijnsaus met fleurons

 Quiche van diverse paddestoelen en gorgonzola

 Runderribeye “Marchand de vin”
 in zijn geheel gebraden en getrancheerde runderribeye 

met rode wijnsaus

Deze gerechten worden aangevuld met:
Gefrituurde aardappeltjes
Tagliatelle met zure room

Gekruide rijst
Verse groenten van het seizoen

Gemengde salade
 Diverse broodsoorten en samengestelde boter

Koude gerechten
(ingedekt op tafel):

Choriatiki
een Griekse boerensalade met fetakaas,

pomodori tomaten, olijven
en gevulde wijnbladeren

Een geurige soep
(uitgeserveerd aan tafel):

Oxtaillclair
een heerlijke bouillon

op basis van ossenstaart
met verse kervel

of

een heldere kruidenbouillon

Nagerecht
(uitgeserveerd aan tafel):

 IJsparfait met praliné

BIJ DIT BUFFET IS EEN GLAS WITTE OF RODE WIJN INBEGREPEN.


