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Het congresthema:

„De veelzijdigheid
van de astrologische symboliek”

Astrologie is zo’n rijke symbolentaal dat allerlei 
stromingen en richtingen er gebruik van kunnen 
maken. Het is heel bijzonder om te zien hoe de 
basisbetekenissen van de planeten, tekens, huizen 
en aspecten in zowel de klassieke als de moderne 
astrologie, zowel de medische als de financiële 
astrologie tot zinnige analyses leiden.
Overal op de wereld zijn in het verleden verban-
den gelegd tussen hemel en aarde, en er zijn 
meerdere stromingen naast de moderne westerse, 
die op hun eigen wijze zinvol werken met de 
astrologische symboliek. Astrologia Omnis biedt 
een podium aan serieuze astrologen die, elk van-
uit hun eigen richting of stroming, vakkundig en 
vernieuwend gebruik maken van de astrologische 
symboliek. Zaterdagavond gaan we daar op een 
speels-serieuze manier naar kijken als John en 
Martien live hun technieken toepassen op horos-
copen van deelnemers uit de zaal.
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De lezingen:

Darby Costello is dit weekend onze 
hoofdspreekster. Ze is hoofddocente
aan het Centre for Psychological 
Astrology en een internationaal geliefd 
spreekster. Ze is M.A. in Cultural 
Astronomy and Astrology en schreef 
verschillende astrologieboeken. Haar 
passie is historische cycli en hoe de 

individuele mens die kan onderkennen en kan zeilen op 
de stromen van de tijd. Haar lezing gaat dan ook over 
Pluto die van 2008–2023 in de Steenbok loopt, een peri-
ode waarin structuren en tradities van de verschillende 
culturen ingrijpende veranderingen ondergaan. Ze gaat 
diep in op alle dynamieken en hoe we binnen dit tijdbeeld 
zowel ons individuele pad kunnen vinden als tegelijkertijd 
betrokken zijn op het hervormen van sociale en politieke 
systemen. www.darbycostello.co.uk

Jan Willem van Doorn, senior mana-
ger bij een internationaal automatise-
ringsbedrijf, studeerde wis- en natuur-
kunde, econometrie en sterrenkunde 
en maakte intensief studie van de 
Vedische traditie, inclusief Vedische 
Astrologie. Hij heeft een kleine 
astrologische praktijk en geeft les en 

lezingen. In 2006 heeft hij zijn Master degree in Hindu 
Studies behaald aan de Hindu University of America. In 
zijn lezing wordt ingegaan op de symbolische beschrijvin-
gen van twee onderverdelingen van de Dierenriem: de 
27 Nakshatra’s of Maanhuizen, en de 36 Drekkana’s of 
Decanaten. Deze symbolen maken een ongekende detail-
lering mogelijk bij het uitleggen van een horoscoop, en 
zijn ook zinvol voor onze tijd, plaats en maatschappij.

Karen Hamaker-Zondag werkt al 
vanaf eind jaren zeventig met primaire 
progressies, die ze geleerd heeft van 
Wim van Dam. Het blijken krachtige 
progressies te zijn die een onmisbare 
aanvulling vormen op transits en 
secundaire progressies. Karen zal de 
achtergrondgedachte van primaire 

progressies uitleggen en aan de hand van voorbeelden 
uit de praktijk laten zien hoe ze werken, hoe je ze kunt 
interpreteren, en op welke wijze je ze samen met transits 
en secundaire progressies kunt gebruiken. Primaire pro-
gressies zijn een vast onderdeel van haar opleidingen bij 
Stichting Achernar. www.asfaloth.nl en 
www.karenhamakerzondag.nl 

Martien Hermes & John Timperman zullen op de 
zaterdagavond na de lezing van John laten zien hoe je 
horoscopen kunt duiden en daarbij gebruik maken van 
horoscopen van enkele deelnemers aan het congres. John 

zal aan de hand 
van primaire 
directies werken, 
en Martien zal 
de horoscopen 
analyseren met 
behulp van een 
recent ontdekte 

techniek uit de hellenistische astrologie. Een live voorstel-
ling met snelle en puntige duidigen die pakken!

Programma
(wijzigingen voorbehouden)

Zaterdag 4 April 2009

09:00 Het congresgebouw gaat open

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

10.05 – 11.05 Karen Hamaker-Zondag:
 „Werken met primaire progressies:
 wat zijn ze, wat is het verschil met
 secundaire progressies en 
 transits, en hoe duid je ze? (1)

11.05 – 11.30 Koffie

11.30 – 12.30 Markus Jehle: „In Liebe und Hass
 aneinander gebunden.” Borderline-
 Beziehungen aus astrologischer und
 psychologischer Sicht. (Duits). (2)

12.45 Lunch

14.00 – 15.00 Irma Schogt: „Tijd en Geld.
 Hoera, een Nieuw Tijdperk.” (3)

15.00 – 15.30 Thee

15.30 – 17.30 Darby Costello: „Pluto in Capricorn:
 Finding ways to make it work.”
 (Engels) (L)

18.00 Diner

20.00 – 21.00 John Timperman: „Vaste sterren,
 verrassende inzichten.”  (6)

21.00 – … Martien Hermes
 en John Timperman:
 „Live duidingen op klassieke wijze
 van horoscopen uit de zaal.”



Markus Jehle is een van Duitslands 
bekendste psychologisch astrologen, 
leider van het Astrologie Zentrum 
Berlin, en hoofdredacteur van het 
astrologisch vakblad Meridian. Hij 
schreef een reeks astrologische leer-
boeken; zijn boek over relatieastrolo-
gie verscheen in het Nederlands. Hij 

is een geliefd spreker met een humorvolle benadering van 
de astrologie. In deze lezing behandelt hij een belangrijk 
thema dat zelden aan bod komt: borderline-relaties. Welke 
dynamieken spelen in deze vaak ingewikkelde relaties een 
rol, welke valkuilen zijn er, en hoe kunnen we daar zowel 
vanuit de psychologie als de astrologie tegenaan kijken. 
www.astrologie-zentrum-berlin.de 

Yvonne Kalsbeek studeerde af bij Lea 
Manders, deed twee jaar Jungiaanse 
psychoogie en volgt Klassieke medi-
sche astrologie. Vanaf 1985 heeft 
ze een eigen praktijk en vanaf 2000 
een opleiding AD ASTRA. Ze is als 
paardenliefhebster geïnteresseerd in 
de vraag of je astrologische principes 

ook bij paarden kunt gebruiken, en hoe synastrie en com-
posite werken. In deze lezing zal ze aan de hand van een 
aantal ruiter – paard combinaties (waaronder Anky van 
Grunsven en Salinero) haar bevindingen tonen en ook 
laten zien hoe progressies belangrijke tijdelijke aanwijzin-
gen geven.

Carla Kerklaan werkt sinds 1997 
vanuit ‘Kernwerk’ als astrologe en 
geeft cursussen en workshops over 
thema’s rond spirituele astrologie, 
duidt horoscopen en biedt coachings-
trajecten o.a. bij beroeps/studie-keuze 
en heroriëntatie, bij opvoedings- en 

relatiethema’s. Zij schreef twee boeken over spirituele 
astrologie. In haar lezing laat ze zien dat talent, kwaliteit, 
ambitie, motivatie, wilskracht en doorzettingsvermogen uit 
de gewone horoscoopfactoren te halen zijn, maar dat de 
Zwarte Maan en de maansknopen de bezieling laten zien 
en talent en kwaliteit optillen en met glans tot expressie 
doen komen, wat ze aan de hand van voorbeelden zal 
illustreren. www.kernwerk.nl 

Pieter Kuiper heeft sinds 1979 een 
homeopathiepraktijk in Bussum, en 
geeft les in homeopathie en astrolo-
gie, die bij hem hand in hand gaan. 
Zijn werken is gericht op het samen 
met de cliënt vaststellen wat de 
essenties zijn van de mentaal-emotio-
nele en lichamelijke problematiek als 

totaalbeeld. Zowel de Zwarte Maan, de Maansknopen als 
Cheiron blijven relatief moeilijker te duiden dan de alle-
daagse planeetsymbolen zoals Mars of Saturnus, toch zijn 
ze samen met de Maansknopen onontbeerlijk in de prak-
tijk van de medische astrologie, wat Pieter in deze lezing 
zal verduidelijken.

Irma Schogt is financieel astrologe, 
en de exclusieve distributeur van 
het werk van Raymond Merriman 
en oprichtster van Market Timing 
Digest, het wereldwijde platform voor 
financiële astrologie dat beleggings-
adviezen uitbrengt op basis van de 
visies en meningen van internationale 

financiële astrologen. Deze lezing gaat over onmiskenbare 
aanwijzingen in de kosmos en op aarde dat er een Nieuw 
Tijdperk gaat aanbreken, maar niet zonder schokken voor 
het huidige systeem, ook voor de financiële wereld. Welke 
gevaren zijn en hoe kunt ú zich daartegen verzekeren? 
Het Nieuwe Tijdperk belooft vele ongekende voordelen. 
Internet: www.markettiming.nl 

John Timperman, voorzitter van het VAG, vaardig in de 
Middeleeuwse astrologie volgens Robert Zoller. Hij heeft 
een adviesbureau en counselt bedrijven bij personeelswer-
ving, geeft lezingen en workshops en schrijft artikelen. Zijn 
lezing over vaste sterren laat zien dat de veel gebruikte 
manier om ze door projectie een plaats op de dierenriem 
te geven en ze als een soort mini manifestatie van een 
bepaalde planeetaard te zien de vaste sterren schromelijk 
tekort doet. Methoden uit de oudheid laten echter verras-
sende zaken zien en blijken onmisbaar voor de astroloog.

 

Zondag 5 april 2009 

10.00 – 11.00 Pieter Kuiper: „De Zwarte Maan,
 de Maansknopen en Cheiron in de
 Medische Astrologie.” (7)

11.00 Koffie

11.30 – 12.30 Yvonne Kalsbeek: „De chemie
 tussen paard en ruiter.” (8)

12.45 Lunch

14.00 – 15.00 Jan Willen van Doorn: „Symboliek
 in de Vedische astrologie.” (9)

15.00 – 15.30 Thee

15.30 – 16.30 Carla Kerklaan: „Het samenspel
 van talent, kwaliteit en bezieling
 in de horoscoop.” (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, alles inbegrepen vanaf zaterdagochtend 242,50 230,75
 B Als A, echter zonder logies 202,50 192,–
 C Als A, echter zonder logies en zonder lunch en diner 159,50 151,–
 D Zaterdagprogramma incl. lunch en diner 147,75 141,25 
 E Zaterdagprogramma zonder lunch en diner 113,– 108,–
 F Zaterdagavondprogramma 32,– 31,–
 G Zondagprogramma incl. lunch 89,50 85,50
 H Zondagprogramma zonder lunch 73,75 70,–
 J Overnachting van vrijdag op zaterdag incl. ontbijt 39,50 37,50
 K Losse lezing 21,50 20,–
 L Dubbele lezing Darby Costello 37,50 36,–

AANMELDING

HET ZATERDAGAVONDBUFFET
„De Oerstroom.” luxe dagmenu 2009

De bedragen met korting (rechter kolom) gelden 
uitsluitend bij aanmelding vóór 15 februari 2009. 
Daarna wordt de normale prijs in rekening gebracht.
Bij annulering na 15 maart 2009 bent u de helft van 
het inschrijfgeld verschuldigd.

Een kopje koffie of thee in de pauze is inbegrepen.  
Prijs voor een enkele lunch: a 18,60
Prijs voor het zaterdagavonddiner: a 27,75
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.
            IBAN: NL 72 Rabo 0116 9482 64
            BIC: RABONL 2U
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 het buffet):

Ossenhaaspuntjes „Bonne Femme”
 Gebakken puntjes van de haas met een garnituur
 van zilveruitjes, courgette en paprika.
 Geserveerd met een romige paprikasaus.
 
Zalmmootje
 In de oven gegrild zalmmootje met citroenboter.
 
Tahoeragoût in phyllodeeg
 Een pittig gekruid, vegetarisch, ragoûtje in Grieks
 bladerdeeg.

Deze gerechten worden aangevuld met: 
 Gekookte krielaardappeltjes in de schil,
  aardappelkroketjes,
  gebraiseerde boontjes,
  flageolets met room en diverse salades en olijven.

Koude gerechten
(ingedekt op tafel):

Bospaddestoelen salade met een warme
balsamico dressing (vegetarisch)
 Een mooie salade van paddestoelen met
 rijpe herfsttonen en kruidige dressing.
 Vers gebakken brood en roomboter

Een geurige soep
(uitgeserveerd aan tafel):

Cappuccino van ossenstaartbouillon
 Een krachtige bouillon van ossenstaart met
 kervelpluksel en een licht kerrie-roomlaagje
 geserveerd met crostini.

Gebonden waterkerssoep met room
en bieslook (vegetarisch)

Nagerecht
(uitgeserveerd aan tafel):

Vanilleroombavarois met gecaramelliseerde ananas
 Een tongstrelende bavarois met ananas.

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


