Met astrologie de wereld begrijpen:
Het 45ste Congres van Astrologen.
Ons negende lustrum alweer!
We leven in een turbulente tijd, en centraal op dit congres stond te vraag hoe we astrologie kunnen
gebruiken om te zien wat er speelt, en wat voor tendensen we tegemoet kunnen zien. We hadden
weer een keur aan sprekers die elk een belangrijke invalshoek naar voren brachten.

Zaterdag
Als altijd mocht ik, Karen Hamaker-Zondag, de spits afbijten en heb de nadruk gelegd op de jaren
die de aanloop vormen naar de vrijwel samenvallende conjuncties van Jupiter en Saturnus, Jupiter
en Pluto en Saturnus en Pluto, een tijd waarin binnen het teken Steenbok deze drie planeten om
elkaar heen dansen en het tijdbeeld sterk bepalen. Een tijdbeeld dat al een spanning bevat nu we in
de laatste tien graden van Pluto in Steenbok burger versus macht zien escaleren. Ik heb laten zien
hoe deze meervoudige conjunctie belangrijke horoscopen raakt, zoals die van de EU en Merkel, en
ook de horoscoop van de Islam. Maar wanhoop niet: de chaotische tijd zal uiteindelijk leiden naar
betere tijden, en veel hangt af van wat we zelf NU doen.
Darby Costello liet historische parallellen zien met onze tijd, wat er gebeurde en wat er
ontwikkelde, met als doel onze tijd beter te begrijpen. Pluto in Boogschutter heeft onze wereld
verbreed tot buiten onze comfort zone. Pluto in Steenbok is daardoor gedwongen nieuwe gedachten
toe te laten en de gebruiken en wetten aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Door internet is
de wereld een dorp geworden en door migratie zijn de grenzen vervaagd. We moeten ons nu
aanpassen. Maar er is meer aan de hand: het is de wetenschap waarop we ons vandaag de dag
beroepen, bijna alsof het een religie is. Maar dat paradigma zou wel eens kunnen gaan veranderen.
En op het weefgetouw van Pluto in de tekens geeft Uranus kleur. Darby liet zien hoe we naar Uranus
in de tekens kunnen kijken. En tussendoor gaf ze op haar eigen charmante wijze aan hoe we kunnen
navigeren op de golven van deze tijd.
Jan Willem van Doorn gaf een heel heldere en overzichtelijke presentatie waarin hij eerst liet zien
hoe de Vedische astrologie in elkaar zit en werkt, en wat daarbinnen als kijk op leven en wereld
belangrijk is. Vandaar stapte hij over naar de praktijk en liet onder andere zien dat het element
waarin de conjunctie van Jupiter en Saturnus plaatsvindt geleidelijk aan verschuift in de loop van de
geschiedenis, wat gepaard gaat met een nieuwe onderliggende tendens van meesterschap over dat
element. De conjunctie is nu bezig het element aarde binnen te gaan. Historisch gesproken is het
werken met aarde sterk verankerd in China, denk aan porselein, dat china wordt genoemd. Dit soort
associatief denken leidt naar het vermoeden dat nu China aan de beurt is als dominante factor in de
wereld.
Vera Verhagen is expert op het gebied van de geo-astrologie, een vorm van astrologie die de
planeten verbindt met bepaalde gebieden op aarde. Vera liet aan de hand van historische en recente
voorbeelden zien dat je zelfs kunt zien welke gebieden of landen naar voren komen als plek waar
een bepaald aspect kan gaan uitwerken. Vera heeft heel veel onderzoek hiernaar gedaan. Zo
ontdekte ze dat de eerste keer dat de langzame planeten een onderling aspect exact maken de
horoscoop is die je gebruiken moet om naar de wereldkaart om te zetten. De Franse revolutie en
nog veel meer gebeurtenissen blijken dan spot-on te zijn. En zo hebben we gezamenlijk gekeken

naar het uitgaand vierkant van Uranus en Pluto in 2012, waar we nog steeds mee te maken hebben.
Fascinerend om te zien hoe je ook met deze techniek de wereld kunt begrijpen!
Han van Straaten nodigde Cheiron, Pholus en Nessus uit om zich kenbaar te maken in het
wereldgebeuren; in de uurhoek van het begin van de lezing maakten ze alle drie een aspect met een
uitgang. Na een inleiding op de betekenis van de drie Centauren illustreerde Han hun werking onder
andere aan de hand van de horoscopen van Merkel, inclusief transits en progressies, van de EU,
Engeland en de Brexit, de atoombom van Hiroshima en het kernongeval van Fukushima tot en met
de controversen rond Monsanto. Het is overduidelijk dat de Centauren een fantastische
duidingsaanvulling zijn. Naast de schaduwen en pijn die ze kunnen veroorzaken zijn ze echter vóór
alles wijs, zieners en troosters, wat je vooral dan kunt ervaren wanneer je een open hart naar de
wereld hebt.
Met de Quiz in de avond moest de zaal zelf aan de slag, van rebus tot zoek de verschillen, van
beeldsymbolen tot astrologische vragen, en tot slot met een aantal muziek-vragen. En na de pauze,
waarin het bestuur zich een rotje had gewerkt om alle antwoorden na te kijken, gingen we aan de
hand van een PowerPoint uitgebreid op de antwoorden in. Een heerlijke avond; het was leerzaam en
ook om te lachen, het was gokken én nadenken, en wat waren er een levendige discussies in de
groepjes. Maar we hebben vooral veel lol gehad!

Zondag
We zijn heel dankbaar dat Atie Kaper op zo’n korte termijn nog bereid en in staat was om Adrie van
de Ven te vervangen, die wegens een operatie niet kon komen. Atie had een mooi gestructureerde
lezing over, hoe kan het ook anders, Saturnus. We kregen op een vriendelijke en systematische wijze
allemaal een spiegel voorgehouden onder het mom van: verbeter de wereld en begin bij je Saturnus.
Na een verdieping van de betekenis van Saturnus liet ze zien wat de sterke en kwetsbare kanten van
Saturnus in de tekens en de huizen zijn. Saturnus is een schaduw die we allemaal hebben en die zich
makkelijk manifesteert. Hij vertelt waar we enerzijds bekrompen dreigen te zijn, of jaloers, of macht
willen hebben, maar anderzijds is hij ook de poort naar onze innerlijke bron van kracht. Durf écht
met je Saturnus aan de slag te gaan, dan leer je pas écht jezelf kennen!
Irma Schogts lezing had als thema ‘De Grote Bijstelling’, en stevig onderbouwd liet ze zien welke
astrologische factoren samengingen én samengaan met economische en financiële ups en downs in
de wereld, en hoe de verschillende astrologische tendensen nu als het ware aan het samenspannen
zijn om de wereld te dwingen het economisch en financieel functioneren bij te stellen. We zitten nu
in de donkere fase van de Saturnus – Pluto, nooit een prettige combinatie. En op 21 december 2017
traden Zon en Saturnus binnen 24 uur tegelijk de Steenbok binnen, een heel zeldzame gebeurtenis,
waarmee ze het begin van de periode van grote bijstelling hebben ingeluid. Systematisch liet Irma
zien wat we allemaal concreet kunnen verwachten in de komende jaren, ook met de komende gang
van Uranus in de Stier, geïllustreerd aan horoscopen van de EU, ECB en nog veel meer. We zijn
spannende tijden binnen gegaan.
Tienka Atema is een bekend specialiste in de klassieke astrologie en heeft ons aan de hand van
aansprekende voorbeelden laten zien wat we nu werkelijk moeten verstaan onder kracht en
waardigheid van planeten. Het gaat niet om of je wel of geen talenten hebt, het gaat niet om goed
of kwaad, het is dus oordeelloos: het constateert alleen een bepaalde manier waarop de planeet
dingen voor elkaar krijgt en waar valkuilen liggen. Er zitten allerlei finesses in de duiding die maken
dat je planeten in tekens opeens heel anders gaat bekijken, en met een kwinkslag wist Tienka de zaal
daartoe te prikkelen. Hetzelfde deed ze met planeten in de huizen, en met de combinatie van de
twee. Als er één ding duidelijk werd, is dat je de gebruikelijke puntentellingen voor planeten in de

klassieke astrologie links kunt laten liggen, want als je begrijpt waar het écht om gaat biedt deze
methode een heel creatief instrument.
William de Rijcke is diep gedoken in de astronomie, juist om de astrologie beter te begrijpen, en
heeft laten zien hoe het gebied van de astrogenetica met bevindingen komt die voor de astrologie
van belang zijn. Astrogenetica is de studie van de manier waarop astronomische krachten de
biologische ritmen en de genetische factoren beïnvloeden.
William begon met een uitgebreide bespreking van de fysica van de Zon, en na verschillende
omzwervingen liet hij de correlaties zien met de tekens van de dierenriem. Wervelend kwam hij tot
de conclusie dat de astronomie de astrologie bewijst, sterker nog, zelfs in dienst zou kunnen of
moeten staan van de astrologie. Ooit gingen astronomie en astrologie hand in hand in de begintijd
van de geschreven geschiedenis. Als het aan William ligt is die tijd nooit voorbij gegaan!

