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hij continu achteruit, het teken Maagd in, waarin hij 
een verzwakking ondergaat. Staande in het 8e huis is dit 
een slechte zaak voor Saturnus. 
Op het moment van zijn onverwachts overlijden op 2-
11-2004 waren de standen als volgt: 
De progressieve cusp-3, die de ademhaling regeert en 
ook de longen aangeeft, loopt precies vierkant radix 
Saturnus. Beide in cardinale tekens geeft het een sterke 
werking aan. 

   
 
Verder is opvallend dat de progressieve cusp-12 in 
Vissen (altijd verbonden met longziekten) zo goed als 
perfect conjunct staat met Mercurius, die natuurlijk in 
de Vissen zowel vernietigd staat, als in val en dus op 
termijn ademhalingsproblemen geeft of longziekten. 
 
In deze horoskoop liggen geen drama’s verborgen, 
zoals bij de meeste andere voorbeelden (aanslagen, 
moorden, ter dood veroordeeld, etc.), maar een plotse-
linge ziekte die leidt tot de dood is in feite niet minder 
dramatisch. 
 
U heeft uit al deze voorbeelden zelf al kunnen constate-
ren dat de laatste 3 à 4 graden van elk teken en zeer 
zeker de laatste 1 à 2 graden op grote problemen wij-
zen, grote drama’s kunnen aangeven of karmische situ-
aties kunnen oproepen. Dit komt niet helemaal uit de 
lucht vallen en er liggen twee grote oorzaken aan ten 
grondslag, waarover in de volgende reguliere Nieuws-
brief weer een uitgebreid artikel.  ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boekbespreking: Goede Tijden, Slechte Tij-
den – de Aphesis van het Pars Daemon. Een 
boek van Martien Hermes 

 
 
Zoals ik al eens schreef op mijn webpagina over de 
klassieke astrologie: “…Klassieke Astrologie wordt 
"Booming". Let op mijn uitspraken: Booming, helaas 
natuurlijk ook weer booming "business", maar er komt 
langzamerhand een stroming op gang die terug gaat 
naar de wortels van de Astrologie…”. 
 
Het boek dat ik in dit hoofdstuk ga beschrijven als 
boekbespreking is een zeer verfrissende introductie van 
een “onthulling” uit de oude Hellenistische astrologie 
zoals die ongeveer 2000 jaar werd gebezigd. 
 

 
 
Auteur: Martien Hermes. 
Titel: Goede Tijden, Slechte Tijden. 
Subtitel: Prognose met zodiakale aphesis van het Pars 
Daemon. 
Inbegrepen: CD met software. 
Uitgever: eigen publicatie te Zeist. 
Jaar: december 2008. 
ISBN: geen 
Prijs: 50 euro 
Bladzijden: 258 
 
Op de achterkant van het boek staat het volgende te 
lezen, althans op het eerste deel ervan. 
 
“…..  
Hoe komt het dat iets dat heel erg belangrijk was in een 
bepaalde fase van je leven, ineens inboet aan belang en je 
niet meer kan boeien? Hoe is het mogelijk dat onderwerpen 
die ooit zo belangrijk, sturend en levensbepalend voor je 
waren, zomaar van de een op de andere dag uit je aan-
dachtsveld kunnen verdwijnen? Of er juist in verschijnen?  
 
Hoe bestaat het dat iemand die een goede opvoeding genoten 
heeft, een goede opleiding volgde, een gezin en kinderen 
had. er ineens de brui aan geeft. dakloos wordt en gaat 
zwerven? Of een goede baan opgeeft, om ergens belangeloos 
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als vrijwilliger te gaan werken? Recentelijk is door het 
baanbrekende werk van Robert Schmidt en Ellen Black van 
Project Hindsight een astrologische methode van prognose 
beschikbaar gekomen die dit soort evenementen nauwkeurig 
in kaart brengt. Die methode is het onderwerp van dit boek: 
Aphesis van het pars Daimon.  
 
Dit is tot op heden de enige astrologische methode die astro-
logen in staat stelt iemands gang door het leven op te delen 
in duidelijk afgrensbare perioden en de wendingen, de pie-
ken, de dalen, de successen, de debacles, de baanwisselin-
gen, en carrièrestappen in kaart te brengen en astrologisch 
te duiden. Elke periode heeft zijn eigen specifieke mogelijk-
heden en moeilijkheden, een specifieke en unieke activering 
van planeten. Prognose aan de hand van de Aphesis van het 
pars Daimon brengt zorgvuldig in beeld welke motivaties 
iemand in welke perioden van diens leven inspireren tot het 
ondernemen van actie. Die acties blijken kenmerkend en 
bepalend voor iemands levensloop en werkbiografie, en 
kunnen op bijzondere wijze in kaart gebracht worden met 
deze herontdekte hellenistisch astrologische techniek……”. 
 
Veelbelovende woorden, laten wij eens zien wat er 
daadwerkelijk mee gedaan kan worden. 
 
Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken en hieronder 
volgen in het kort deze hoofdstukken met hun onder-
werpen. 
 

1. Het technische gedeelte van 44 bladzijden lang. 
2. De duiding van het Pars Daemon, de rol van P. 

Fortuna, relatie met de P. Fortunahuizen en twee 
lange voorbeelden als toepassing.47 bladzijden. 

3. De hoofd- en subperioden van de aphesis van het 
Pars Daemon, met een voorbeeld van Vettius Va-
lens uit zijn Anthologie. Hierna volgen vele 
voorbeelden van bekend persoonlijkheden. 69 
bladzijden. 

4. Gaat over “Eminentie”. De tripliciteitsheren wor-
den met voorbeelden besproken en verder komen 
aan bod het Pars van “Exaltatie” en de “Acquisi-
tie” begrippen uit de Hellenistische astrologie.50 
bladzijden. 

5. Heeft als onderwerp carrière counseling en gaat 
verder in op hoe de Aphesis-theorie kan worden 
toegepast in het onderwerp van astrologie en be-
roep (of soms roeping). 38 bladzijden. 

 
Op bladzijde 255 staat een opgave die de lezer mag 
oplossen en insturen aan Martien Hermes De laatste 
drie bladzijden bevatten enkele aforismen van de 
Arabische astroloog Abu Ali Al-Khayat met betrek-
king tot de duiding van het Pars Fortuna. 
 

Op de achterflap zit een CD vastgehecht, waarmee men 
het programma “Zodiacal Releasing 1.5” kan installe-
ren om zelf de Aphesis van het Pars Daemon te bere-
kenen. Het programma is gemaakt door Curtis  
Manwaring van het bedrijf Zodiasoft ™ Technologies, 

waarover bij het einde van de boekbespreking  nog iets 
wordt verteld. 
 
Dan volgt nu uitgebreider een bespreking van de vijf 
afzonderlijke hoofdstukken van het boek. 
 
Hoofdstuk-1: Technische gedeelte 
 
Na een inleiding over de herkomst van de Hellenisti-
sche astrologie en enkele opvattingen van de Griekse 
filosofie (zoals de kosmische ziel en het concept van 
“moira”) wordt dan uitgelegd hoe het Pars Daemon kan 
worden berekend voor zowel een dag- als een nachtge-
boorte. 
Volgens Vettius Valens regeert het Pars Daemon over 
onze psyche en het zieleleven, maar ook over onze 
acties, wat men doet, wat men onderneemt. 
Het is dus juist dit speciale Pars dat iets zegt over ie-
mands werkzaamheden of beroep of roeping in het 
leven. De manier waarop dat bepaald kan worden, ge-
beurt met de Aphesis van het Pars Daemon. 
Aphesis is moeilijk te beschrijven met één woord. Met 
de Aphesis kunnen perioden worden ingedeeld in ie-
mands leven (dus perioden met een lengte in jaren, 
maanden, dagen en zelfs uren) en deze perioden zijn 
afhankelijk van de planetaire heerser waarop de Aphe-
sis terecht komt. 
 
Ik zou het persoonlijk het beste willen omschrijven als 
een estafetteloop, waarbij het er niet om gaat om de 
snelste te zijn, maar waarbij het ongelooflijk belangrijk 
het is wáár het “stokje” wordt overgedragen en van wie 
naar wie het “stokje”wordt overgedragen. 
De “start” van het stokje begint in het teken waarin het 
Pars Daemon staat. Een voorbeeld van mijn eigen ho-
roskoop (gemaakt met Newcomb-V4): 
 

 
 
Het “gewone” Pars staat op 10.46 c en het Pars Dae-
mon staat op  26.06 j. De Aphesis start dan ook in 
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Steenbok en de duur van de eerste hoofdperiode wordt 
bepaald door de heer van Steenbok, Saturnus. 
 
Elke planeet heeft zijn eigen periode-duur en deze wa-
ren al in de Oudheid vastgelegd en “kleine”en in “gro-
te”perioden. Zo heeft Saturnus van de Steenbok een 
periode van 27 jaar en Saturnus van de Waterman een 
periode van 30 jaar. De perioden worden bepaald door 
cycli die ze hebben met de Zon, dit geldt ook voor de 
Maan. De Zon zelf heeft ook een periode en die is afge-
leid van de Metonische cyclus en bedraagt 19 jaar. 
 
Afgeleid hiervan hebben de tekens dus ook een perio-
de, al naar gelang hun planetaire heer. Het teken Leeuw 
heeft dus een periode van 19 jaar, omdat de Zon ook 
deze periode heeft. 
 
De Aphesis begint dus in het teken waarin het Pars 
Daemon staat en na “x”-jaar komt de Aphesis in het 
volgende teken, waarin een periode “y” geldt en zo 
gaat het verder, totdat de levenslengte van de geborene 
bereikt wordt en het verhaal van de Aphesis klaar is. 
 
In mijn eigen geval duurt de eerste hoofdperiode 30 
jaar (gerekend vanaf 15-9-1957), maar elk “jaar” is een 
“Hellenistisch” jaar van 360 dagen, dus men moet goed 
gaan rekenen hoeveel dagen 30 jaar is, nl. 30x360 da-
gen en dan delen door 365,25 voor onze eigen tijdsbe-
paling. Mijn tweede hoofdperiode duurt 30 jaar, want 
de Aphesis komt in Waterman aan. Ik heb dus twee 
bijzonder langdurige beroepsperioden van resp. 27 en 
30 jaren (van 360 dagen). Daarna komen er kortere 
hoofdperioden. 
Martien Hermes legt al deze zaken goed en duidelijk 
uit met diverse voorbeelden. Het boek is overigens 
doorspekt met horoskoopfiguren en tabellen en alles is 
zeer duidelijk beschreven. 
 
Dan zijn er ook nog Subperioden. De lengte van een 
subperiode wordt berekend vanuit de hoofdperiode 
door het aantal jaren te delen door 12. Deze subperiode 
kan men ook in dagen uitdrukken en het “startpunt” is 
gelijk aan de datum van het begin van elke hoofdperio-
de. Zo begint mijn 1e subperiode ook op 15-09-1957, 
maar de duur ervan is 27x360 / 12 = 810 dagen en na 
deze subperiode begin de volgende subperiode die in 
Waterman start en waarvan de lengte gelijk is aan 
30x360 /12 = 900 dagen en zo gaat het verder de hele 
zodiak rond. 
 
Daarop is dan een soort “uitzondering”, want de totale 
periode van alle tekens bedraagt 211 jaar en voor de 
subperioden is dat 211 maanden, ofwel 17 jaar en 7 
maanden. Zo geldt dan in mijn eigen hoofdperiode die 
27 jaar duurt, dat alle subperioden aan de beurt zijn 
geweest in 17 jaar en 7 maanden en dat daarmee de 
hoofdperiode nog niet is vol gemaakt met subperioden. 
 

Nu zou men denken: “gewoon doortellen”, maar Vetti-
us Valens heeft bepaald dat wij dan moeten “overstap-
pen” naar het tegenoverliggende teken. Martien Her-
mes noemt dit de “oppositiesprong “ een term die hij 
weer kreeg van iemand anders. 
In mijn voorbeeld zijn na Boogschutter alle subperio-
den verbruikt en wij gaan dan niet verder met Steen-
bok, maar springen over naar Kreeft en wij gaan daar 
weer verder met het opvullen van de subperioden. 
 
Dit alles legt Martien Hermes duidelijk uit met diverse 
voorbeelden en screenprintjes uit het bijgeleverde 
softwareprogramma Zodiacal Aphesis 1.5. In mijn 
eigen horoskoopvoorbeeld zou dat dan zijn: 
 

De rode omcirkelde 
perioden zijn de 
hoofdperioden, dus 
Steenbok en dan 
Waterman. Binnen 
de hoofdperiode 
Steenbok gelden 
diverse subperioden 
en u ziet de opposi-
tiesprong naar 
Kreeft. 
 

 
Verder komen in dit belangrijke eerste hoofdstuk vele 
belangrijke kermbegrippen aan de orde die men abso-
luut moet kennen. Dit hoofdstuk diverse keren herlezen 
is sterk aan te bevelen om de stof goed door te laten 
dringen. Een keur van onderwerpen komt dan nog 
voorbij, waarvan ik er heel kort de volgende noem 
zonder er op in te gaan: 
• Hele-teken systeem gebruiken, waarbij de ASC 

bij 0° begint van het berekende teken. Elk volgend 
huis krijgt het daaropvolgende teken. Er zijn geen 
onderschepte tekens. Het “oude”MC kan in het 9e 
of in het 10e huis terechtkomen. 

• Beroepsindicator niet altijd het MC, maar het 10e 
teken vanaf de ASC. 

• Het huis waarin het Pars Fortuna staat, is óók een 
soort 1e huis en zo kan men doornummeren. Het 
11e huis vanaf het Pars is de “Acquisitie”. 

• Aspecten: alleen hele teken aspecten én Ptoleme-
isch. 

• Planeten in Aversie hebben géén aspectrelatie met 
een andere planeet. 

• Superieure positie bij vierkanten tussen twee pla-
neten. 

• “Getuigenis” van een planeet is essentieel. 
• Rol dispositor, essentiële waardigheden, gast en 

gastheer 
• Invloed van de Terms van de tekens. 
• Sect, dag- en nachtplaneten. 
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Het is slechts een kleine greep van termen en begrip-
pen, maar ze zijn zeer essentieel om de Aphesis van het 
Pars Daemon te begrijpen en er ook iets concreets mee 
te gaan doen. 
 
Aan het einde van het hoofdstuk staat nog een aardige 
tabel met de hellenistische betekenis van de huizen plus 
en korte nadere uitleg ervan. Als laatste wordt een han-
dige legenda gegeven. Deze goed bestuderen komt zeer 
van pas, want alle in het boek volgende (vele) voor-
beelden zijn op dezelfde manier ingedeeld. 
 
Dit was dan een lange beschrijving van een relatief kort 
hoofdstuk, maar een erg belangrijk hoofdstuk. Al het 
andere wat nog komt is in feite een nadere uitwerking 
met vele voorbeelden, maar de werkelijke essentie staat 
in het eerste hoofdstuk. 
In de hierna volgende paragrafen zal ik wat korter in-
gaan op de rest van het boek. 
 
 
Hoofdstuk-2 begint met een sterke inleiding tot de 
begrippen Pars Fortuna, ASC, MC en de rol van een 
“Daemon” als actieve godheid ten dienste van de mens. 
Hierna komen de Pars Fortuna-huizen aan bod, waarbij 
het huis waarin het O is geplaatst, als een O-ASC geldt 
en zo worden de daarop volgende huizen doorgenum-
merd. Vervolgens wordt bekeken of het O ligt in een 
radix hoek-, opvolgend- of vallend huis. Dit bepaalt 
namelijk erg veel wat in hoofdstuk-5 nog uitgebreid 
terugkomt. 
 
Op blz. 70 volgt de kermuitleg van het Pars Daemon, 
gevolgd door diverse stappen om de beweging van de 
Aphesis van het Pars Daemon duidelijk te maken. Ook 
wordt de combinatie van Pars Daemon met de O huizen 
besproken, een belangrijke stap in het verhaal. 
 
Een zeer uitgebreide case aan de hand van de horos-
koop van Vincent van Gogh wordt vervolgens doorge-
nomen, waarin alle theoretische kennis zit verwerkt. 
Het is zeer de moeite waard om dit voorbeeld een paar 
keer goed door te lezen. Het hoofdstuk wordt afgeslo-
ten met een voorbeeld van de horoskoop van Jomanda. 
 
 
Hoofdstuk-3 heeft als thema de hoofdperioden van de 
aphesis van het Pars Daemon en de drie mogelijke sub-
perioden, waarbij elke subperiode deel uitmaakt van de 
andere: ze zitten dus als het ware in elkaar genest. Voor 
de analyse van de betekenis van de afwisseling van 
hoofdperioden en de analyse van de subperioden wor-
den hier de 10 basisprincipes vermeld en later met veel 
voorbeelden uitgelegd. 
 
Als kern van dit verhaal geldt dat de heer van het aphe-
sisteken de acties onderneemt in het leven, en dat de 
hem aspecterende andere planeten (in- of uitgaand) de 

onderliggende motivatie geven. Mochten de aspecte-
rende planeten dan ook nog eens een keer de heer zijn 
van de subperioden, dan is de werking in hoge mate 
zeker gesteld en ook duidelijk. Voorwaarde is wel dat 
de aspecterende planeet de heer van de aphesis kan 
“zien”, zoals in hoofdstuk-1 wordt verklaard. 
 
De theorie wordt met een mooi voorbeeld uit Valens’  
boek vervolgd en hiermee wordt het erg duidelijk ge-
maakt hoe de Ouden te werk gingen bij de interpretatie 
van de aphesis. De nadere uitwerking van de horoskoop 
van Vincent van Gogh maakt nog een keer veel duide-
lijk over de toepassing van die oude principes. 
 
Dezelfde soort analyse wordt toegepast op de horos-
koop van Lady Diana. Een belangrijk punt wordt in dit 
deel aangestipt en wel dat volgens Valens de aphesis 
van het Pars Daemon pas vanaf het 14e levensjaar dient 
te gebeuren, omdat dit de leeftijd is dat de jonge vol-
wassene zo ongeveer zijn eigen beslissingen gaat ne-
men en daarvan de gevolgen begint te ondervinden. 
Hierna worden de drie achtereenvolgende hoofdperio-
den uit Diana’s leven uitgebreid doorgenomen. 
 
Het belangrijke in dit hoofdstuk is om de verschillen te 
leren onderkennen van de diverse subperioden onder 
een bepaalde hoofdperiode. Zo schrijft Hermes op blz. 
123: “…om de veranderingen van motivaties te kunnen 
duiden, zijn de aspecten op de periodeheer van groot 
belang. Zoals we zagen, verandert vaak niet alleen de 
aard van iemands acties, maar ook staat die aan andere 
invloeden bloot dan in de vorige periode. Dit duiden 
aan de hand van de aspecten, elke planeet fourneert zijn 
specifieke motivatie….”. Daarna volgen enkele “recep-
ten” zodat de lezer wat houvast heeft bij al deze nieuwe 
zaken. 
Dit wordt allemaal in kleinere details uitgewerkt voor 
de horoskoop van Lady Diana, gevolgd door de horos-
koop van Judy Garland,de moeder van Liza Minelli en 
de grote ster in de musical “The Wizard of Oz”. Judy 
Garland is een van de typische voorbeelden van jonge 
kindersterretjes die hoge ogen gooiden in Holywood. 
Vervolgd wordt met de horoskoop van Salman Rush-
die, nog een keer Lady Diana en vervolgens zeer uitge-
breid nog een keer Jomanda. 
 
Als laatste in dit hoofdstuk worden de belangrijke 
keerpunten in ieders levensscenario gedefinieerd, zoals 
er zijn: 
 
• Het vinden van je levenswerk, je roeping. 
• Een kenmerkende- ofwel een periode definiërende 

gebeurtenis. 
• Een keerpunt. 
• Een wending en/of trendbreuk. 
 
Met diverse voorbeelden worden deze belangrijke sce-
nario’s toegelicht. Iedereen zou ik adviseren hiervan 
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een zeer grondige studie te maken. Martien Hermes 
geeft een uitgebreid voorbeeld aan de hand van de ho-
roskoop van Carl Jung, de bekende psycholoog. 
De allerlaatste pararaaf vat alles nog eens samen wat er 
in dit hoofdstuk aan de orde kwam. 
 
 
Hoofdstuk-4 gaat over “Eminentie”. Eminentie bestaat 
als zodanig uit één of meerdere extra horoskoopfacto-
ren die volgens Vettius Valens te maken hebben met 
iemands vooruitkomen in het leven en de te bereiken 
status. Hermes noemt er vier in dit hoofdstuk en gaat er 
met diverse voorbeelden dieper op in. Samengevat zijn 
ze de volgende: 
 
• De tripliciteitsheren van het sectlicht. 
• De van het Pars Fortuna afgeleide huizen. Zo is 

het huis waarin het Pars zélf staat, het 1e Parshuis. 
Het 11e huis vanaf het 1e heet de “Acquisitie”, zo-
als reeds eerder genoemd. 

• Het “pars” van exaltatie en distinctie. 
 
Over de tripliciteitsheren van het sectlicht, heb ik al 
eens een uitgebreide samenvatting gegeven bij mijn 
boekbespreking van de “Pentateuch” van Dorotheus 
van Sidon. U kunt deze nog eens nalezen in Nieuws-
brief No. 2 van oktober 2008. Valens geeft ook enkele 
voorbeelden van dit principe. 
 
De echte nieuwe horoskoopfactor is echter het Pars van 
Exaltatie. Dit Pars is gebaseerd op de verhogingen die 
de Zon en de Maan hebben in resp. Ram en Stier. Heel 
specifiek heeft de Zon zijn verhoging op de 19e graad 
Ram en de Maan op de 3e graad Stier. Afhankelijk of 
de horoskoop een dag- of een nachtgeboorte voorstelt, 
wordt dit Pars van Exaltatie op een andere manier be-
rekend. 
Hermes geeft op bladzijde 177 de formules voor het 
Pars in dergelijke gevallen en gaat uit van de specifieke  
verhogingsgraden van de Zon en Maan, terwijl Valens 
die niet vermeldt. Valens rekent echter tot het teken 
waarin de Zon of de Maan verhoogd staan en niet tot de 
werkelijke verhogingsgraad. Dit scheelt – afhankelijk 
van de dag- of nachtgeboorte – 3 tot 19 graden in de 
positie van het Pars van Exaltatie, waarover meer in-
formatie in de komende Nieuwsbrief No. 9 over de 
wijze waarop dit in programma Newcomb versie-4 is 
geïntegreerd. 
 
Valens beweert dat als het Pars van Exaltatie eventueel 
niet op eminentie zou wijzen, dat het dán datgene aan-
wijst wat de geborene met plezier doet. 
Met diverse voorbeelden probeert Hermes dit toe te 
passen op enkele bekende persoonlijkheden. Ook enke-
le voorbeelden uit het boek van Valens zelf worden 
gegeven 
Van de bekende persoonlijkheden worden de horosko-
pen van Lady Diana, Jomanda, Jack Spijkerman, 

Shirley Temple, Drew Barrymore, John Travolta en 
Paul Verhoeven gebruikt. 
 
Tot slot hoofdstuk-5 dat gaat over de toepassing van 
deze oude leer op het gebied van adviezen voor iemand 
beroepsleven, ofwel zoals Hermes het noemt: “carrière 
counseling”. 
Hermes beweert: “..de aphesis van het pars daemon is 
een zeer effectieve methode die kan helpen voorspellen 
of uitstippelen hoe iemands carrièrepad zal verlopen. 
Hoewel deze methode niet specifiek aanwijst wélk be-
roep men kiest, geeft het wel inzicht in de ups en downs 
van het carrièreleven, omdat het in kaart brengt wát 
iemand motiveert tot actie en ondernemingen…”. 
 
Met een case uit Hermes’ astrologiepraktijk wordt het 
verloop van de carrière van een cliënt besproken. 
Vervolgens komt een interessante paragraaf over de 
Fortunahuizen en de Radixhuizen. Hierbij is het uit-
gangspunt dat het huis waar het Pars Fortuna zélf staat, 
duidt op het uitvoeren, de actie van een “onderne-
mingsplan”. Het teken (en dus huis) dat aan het Pars 
Fortuna vooraf gaat (1 teken eerder dus), geeft de 
voorbereidingsfase aan van dat “ondernemingsplan”. 
Het teken (en huis) dat volgt ná het Pars Fortuna, geeft 
de oogst aan van al die acties. 
Door deze drie fasen uit het “ondernemingsplan” te 
zien in het systeem van de radixhoroskoop, kan men 
conclusies trekken over de voorbereiding, de acties en 
de opbrengsten, zoals die zich aan ons daadwerkelijk 
manifesteren. 
Een kort voorbeeld uit mijn  eigen horoskoop: 
 

 
 
De voorbereidingsfase van mijn eigen acties (hetzij in 
beroepsleven, hetzij voor een andere roeping) vindt 
plaats in het 8e huis, een vast huis. Ze gaan dan ook 
duurzaam en gestaag door hard werken en zonder op-
houden. 
De acties zelf, het uitvoeren van werk, de acties in het 
beroep of de acties voor een roeping zijn bijna onzicht-
baar. Het resultaat is er echter altijd wél en wordt wel 
gewaardeerd, maar altijd in bedekte termen, zonder al 
te veel geldelijke beloning en ik moet continu opkomen 
voor mijzelf om niet ondergesneeuwd te raken in de 
belangen van anderen of de mooie carrières van ande-
ren waarvan ik het slachtoffer dreig te raken. 
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De uiteindelijke beloning, de oogst van al dat harde 
werken zal er zeker komen, maar pas later nadat al dat 
werk is gedaan. De opbrengst of oogst vindt plaats in 
het cardinale 10e huis en zal zeker op opmerkelijke 
wijze gebeuren. 
 
Zo kan men diverse varianten zelf samenstellen aan de 
hand van uw eigen horoskopen. Er worden nog enkele 
voorbeelden uitgewerkt van Tony Blair, Charly Chap-
lin en Hitler. Een zeer interessante paragraaf om het 
nog maar een keer te zeggen. 
 
De één na laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat over 
de continuïteit in iemands carrière die in verband staat 
met de aphesis van het pars daemon, de hoofdperiode 
waarin deze terecht komt, de huizen waarin zich dit 
afspeelt en dit allemaal te vergelijken met de hoofdpe-
riode die daaraan voorafging. Ook moeten de aspecten 
tussen de planeten in de huidige hoofdperiode worden 
vergeleken met die van de daaraan voorafgaande 
hoofdperiode. Dit wordt toegelicht met een uitgebreide 
case over een van Hermes’ astrologiecliënten. 
 
De laatste paragraaf geeft nog een keer een samenvat-
ting van allerlei onderwerpen die in verband staan met 
een astrologisch consult over carrière of beroep en die 
onderwerpen worden in acht “blokken” gegroepeerd al 
naar gelang het onderwerp m.b.t. carrière, beroep of 
roeping. 
 
Persoonlijke conclusies. 
 
Zoals ik aan het begin van deze boekbespreking heb 
beloofd, kom ik met enkele persoonlijke opmerkingen, 
kritische aantekeningen en aanbevelingen over dit op-
merkelijke boek. 
Want opmerkelijk kan dit boek zeker worden ge-
noemd.Volgens mij is het een van de weinige Neder-
landstalige boeken die probeert om de oude opvattin-
gen van de klassieke astrologie onder de aandacht van 
een groter publiek te brengen. 
Ik denk dat Martien Hermes hierin zeker is geslaagd. 
Hij is zéér duidelijk in zijn uitleg, hij geeft erg veel 
voorbeelden en ook in zijn afbeeldingen probeert hij 
met symbolen, pijlen, en dergelijke meer de theorie te 
verduidelijken. Beter dan Hermes het nu doet, kan het 
niet worden uitgelegd, is mijn mening. 
 
Toch zijn er nog vele zaken die aandacht en nadere 
studie behoeven. Gelukkig geeft Hermes dat ook op 
diverse plaatsen in zijn boek aan. Nadere studie is 
absoluut nodig. Ik zal dat met enkele voorbeelden 
verduidelijken. 
 
Ten eerste is een correctie van het geboorte-uur een 
absolute vereiste om prognoses te doen over iemands 
beroepsleven. Dat is niet alleen de “normale” astrologi-
sche vereiste, maar zeer zeker ook hier. U weet natuur-

lijk allemaal dat een verschil van 4 minuten in geboor-
tetijd ongeveer 1 graad op de Ascendant verschil maakt 
en hoe hoger de breedte van de geboorteplaats, des te 
groter is dit verschil. 
Sowieso zijn al deze zaken van het allergrootste belang 
bij het maken van voorspellingen op datum, vooral bij 
die voorspellingen, waarbij aspecten worden gemaakt 
door de progressieve MC of ASC of andere huizen en 
ook waarbij progressies op datum worden gevormd 
door planeten die met deze huizen aspecten maken. 
 
Het juiste geboorte-uur bepaalt ook het Pars Daemon. 
Een voorbeeld: als bij een ongecorrigeerde horoskoop 
het Pars Daemon op 29° i staat, dan zijn de hoofdperi-
oden als volgt: eerste 12 jaar in i, daarna 27 jaar in j, 
daarna 30 jaar in k en eventueel nog eens 12 jaar in 
het teken l. Als een grote wending in het beroepsleven 
wordt aangegeven door de k hoofdperiode, dan kan de 
geborene dit ongeveer verwachten na 39 jaren (van 360 
dagen). Als zijn geboorte echter 5 minuten later plaats-
vond – en dit kan uitsluitend gecontroleerd worden 
door gebeurtenissen uit het leven te corrigeren in de 
horoskoop) dan zou zijn Pars Daemon wel eens op de 
1e graad j kunnen staan. 
De aphesis ziet er dan als volgt uit: de eerste 27 jaar in 
j en de k-periode begint dan vanaf 27 jaren (van 360 
dagen en maakt 12 jaar verschil!! 
 
Dit heeft Martien Hermes verzuimd te vertellen om 
dubbel, nee driedubbel op te passen bij ongecorrigeerde 
horoskopen, waar bij het Pars Daemon staat tussen de 
28-29-30-1-2e graad van een teken. Er kunnen zomaar 
verschillen ontstaan van 8 tot 20 jaar in de uitwerking 
van de hoofdperioden!! 
 
Ten tweede moet men zeer alert zijn op situaties, 
waarbij zowel het Pars Fortuna als het Pars Daemon in 
hetzelfde teken staan, zoals bij Salman Rushdie het 
geval is: 

 
 
In zo’n geval begint de aphesis van het Pars Daemon in 
het teken dat 1 verder ligt dan het teken van het Pars 
Fortuna. Met andere woorden: de aphesis van het Pars 
Daemon begint niet in Schorpioen, maar in Boogschut-
ter!! 
 
Deze regels staan óók in het boek van Vettius Valens 
en moeten zeker ter harte worden genomen. 
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Ook dit kan tussen de 8 en de 20 jaar schelen in het 
maken van vooruitzichten en analyses m.b.t. beroep of 
carrière. In het overzicht op blz. 133 gaat het wel goed 
met de berekeningen, maar de nummers van de hoofd-
perioden en de subperioden kloppen niet, want de Wa-
terman hoofdperiode is niet de 4e, maar de 3e, omdat de 
aphesis start in Boogschutter. Daardoor gaat de num-
mering van de subperioden ook niet goed. 
 
Ten derde: af en toe gaat de redenering bij diverse 
voorbeelden mij veel te ver en zelfs een gevorderde 
student zal het nooit bij een 4e subperiode zoeken om 
een gebeurtenis te verklaren, zoals in het hierboven 
genoemde voorbeeld van Salman Rushdie. Zo kwam in 
1988 het boek “Satanic Verses” uit. Dit leidde tot we-
reldwijde opschudding en het resulteerde in het uit-
spreken van een “fatwa” door de Iraanse leider Kho-
meini. Een “fatwa” is in feite een ter dood veroordeling 
en Rushdie moest onderduiken om zijn leven te redden. 
Maar waarom moet die gebeurtenis zó diep tot in de 4e 
subperiode worden gezocht? 
 

 
 
En daarmee kom ik meteen op het zwakke punt van dit 
hele systeem. Je kunt er niet mee voorspellen – hooguit 
op terugkijken. Er is helemaal niemand die zoveel ken-
nis bezit dat die aan de hand van de 4e subperiode een 
dergelijk feit kan voorspellen. 
 
Ik praat nu zelf over mijn eigen astrologische ervaring 
die al vanaf 1978 duurt en waarbij ik samen met de  
heer Gieles, en later ook zelf natuurlijk vele duizenden 
horoskopen heb berekend, progressies op datum heb 
berekend, correcties heb uitgevoerd en dergelijke meer. 
Het is net als bij transits of allerlei andere systemen van 
experimentele aard. Voorspellen lukt niet, want de 
hoeveelheid mogelijke combinaties is zo ontzettend 
groot, dat een goede keuze niet is te maken. Terugkij-
ken kan altijd wél, dat is natuurlijk ook een leer- en 
studieproces, maar ik ben in feite nooit een astroloog 
tegengekomen die kon voorspellen op basis van transits 
en ik vermoed dat dit bij dit systeem van aphesis ook 
zo werkt. 

De veroordeling door de fatwa kan vrij eenvoudig door 
de volgende progressie worden aangeduid: 
 

 
 
Progressieve MC vierkant Zon in Tweelingen in het 8e 
huis, het huis van doodsbedreiging als gevolg van lite-
raire (Tweelingen) zaken. De horoskoop is sowieso niet 
gecorrigeerd, dus het aspect kan makkelijk op deze 
wijze vollopen. 
Medio 1998 werd de fatwa weer ingetrokken (alhoewel 
niet door iedereen erkend) en kon Rushdie zich weer 
wat vrijelijker bewegen. De volgende progressie is 
daarvoor nét zo kenmerkend: 

 
 
De progressieve Zon loopt exact conjunct het MC wat 
hem eerherstel geeft en grote internationale erkenning. 
 
In juni 2007 volgt nog een grote erkenning: hij wordt 
verheven tot de adelstand en verkrijgt de titel “Knight 
Bachelor”. De progressies van dat moment: 
 

 
 
Zijn progressieve Mercurius (universele significator 
van het schrijverschap), maar ook heer van zijn Zon, 
die weer de heer is van het MC, eer en aanzien, loopt 
conjunct Pluto. Dit is de grote bevestiging van zijn 
schrijverschap. Het dreigende aspect Saturnus vierkant 
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ASC staat hier tevens, maar als de horoskoop nog ge-
corrigeerd moet worden, dan kan dit aspect nog jaren 
afwijken. 
 
Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat heel veel 
gebeurtenissen uit iemands leven ook via de “normale” 
manier van progressieve astrologie te achterhalen zijn. 
Ik denk dat het bovenstaande (min-1 systeem van Gie-
les) vele malen effectiever is dan welk systeem dan ook 
als het gaat om gebeurtenissen op datum te bepalen. 
 
Maar…. dat is natuurlijk niet het onderwerp van deze 
boekbespreking. De aphesis van het Pars Daemon is 
naar mijn mening een krachtig middel om motivaties 
voor werk en carrière in kaart te brengen. Terecht 
merkt Martien Hermes op dat er nog veel studie nodig 
is en ik denk persoonlijk nog tussen de 5 en 10 jaar 
intensieve studie door vele honderden mensen om 
daadwerkelijk een voorspellend systeem op te zetten op 
basis van de aphesis van het Pars Daemon, het Pars 
Fortuna en in feite, welk planetenpars dan ook. 
 
Niettemin, en laat ik daar eerlijk over zijn, het is een 
erg fraai systeem uit de Hellenistische periode dat veel 
potentie in zich herbergt. 
Als dit systeem van aphesis gecombineerd kan worden 
met een ander betrouwbaar voorspellend systeem, dan 
hebben wij hier een zeer machtig instrument in handen 
dat zijn toekomstige tijd makkelijk kan doorstaan. 
 
Alsnog een hulde aan Martien Hermes voor zijn duide-
lijk en helder geschreven boek. 
Het boek is te bestellen bij Martien Hermes, telefoon: 
030 – 69 116 42 voor 50 euro. 
 
Ook kunt u hem bereiken via de mail:  
mahermes@tiscali.nl 
 
Tot slot: 
Bij het boek wordt een softwareprogramma geleverd, 
Zodiacal Aphesis 1.5, waarmee u zelf de aphesis kunt 
berekenen. U kunt er ook diverse instellingen doen, 
maar u moet wel zelf bepalen vanaf welk teken de ap-
hesis begint, zoals hieronder getoond: 

 
Het programma berekent namelijk géén horoskoop en 
kan dus ook niet bepalen waar het Pars Daemon zich 
bevindt. Ook als het P. Daemon het het P. Fortuna in 
hetzelfde teken staan, moet u zelf aangeven dat de ap-
hesis 1 teken verder start dan waar het P. Daemon staat. 

 
De uitvoer is als volgt: 
 

 
 
De hoofdperioden staan hier rood omcirkeld en de sub-
perioden die deel uitmaken van de hoofdperioden heb 
ik hier blauw omcirkeld. Als u binnen een subperiode 
nog een subperiode wilt zien, dan kunt u rechtsklikken 
op een bepaalde subperiode: 
 

 
 
U krijgt daarna de sub-subperioden te zien: 

 
 
Rood omcirkeld is hier nu de level-3 subperiode en in 
blauw de level-4 subperioden, het kleinste detailniveau. 
 
De materie is dermate interessant dat ik de Aphe-
sis heb opgenomen in Newcomb Versie-4. Grote 
delen zijn al gereed en het is mogelijk om naar 
keuze de Aphesis te doen van het Pars Fortuna, 
Pars Daemon en de Pars’en van de 5 andere klas-
sieke planeten. Het programma laat ook de aphesis 
van het p. daemon 1 teken verder starten als het in 
hetzelfde teken staat als het p. Fortuna. 
In de volgende Nieuwsbrief krijgt u hierover veel 
meer te lezen.   ■ 


