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W 
 

elkom bij de Astrologische Nieuwsbrief 
nummer-8! 
 

 
Dit is alweer nummer 5 dit jaar en, na de succesvolle 
ontvangst van nummer 4 over de nieuwigheden in  
Newcomb-Versie-4, weer een regulier nummer, alhoe-
wel deze aflevering ook weer niet zó regulier is. 
 
Er staan slechts drie onderwerpen in, waarvan er eentje 
niet echt een nieuw onderwerp is, maar een overzicht 
van de voortgang in het programmeren van versie-4 
van het astrologisch programma. Als wij dit onderwerp 
even er af halen, dan resteren slechts twee onderwer-
pen, maar het zijn dan ook twee zeer bijzondere on-
derwerpen. 
 
In hoofdstuk-1 kunt u lezen over een zeer interessant 
verschijnsel binnen de astrologie en wel dat van “nood-
lot” in verband met de laatste graden van de planeten 
en de hoekhuizen. In een 10 bladzijden tellend artikel 
laat ik aan de hand van 18 voorbeeldhoroskopen zien 
hoe op zeer opvallende wijze de laatste paar graden van 
sommige tekens hun stempel leggen op het leven van 
de geborene. 
Omdat het artikel zo lang is en vol met afbeeldingen 
zit, zal het tweede deel van dit onderwerp worden vol-
tooid in de volgende reguliere editie van de Nieuws-
brief. Vooralsnog biedt het artikel erg veel stof tot na-
der onderzoek en kunt u met de gegeven voorbeelden 
zelf een analyse doen en met uw eigen horoskopen eens 
kijken of er bepaalde verbanden gelegd kunnen wor-
den. 
 
Af en toe komen er ook vernieuwende zaken binnen de 
astrologie aan bod en in dit geval is dat een “vernieu-
wing”, maar op basis van de oude Hellenistische astro-
logie die zo’n 2000 jaar geleden werd gebezigd. In 
mijn webpagina over de klassieke astrologie schreef ik 
al weer een tijd geleden: “…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…”. 
 
Eind december 2008 kocht ik het nieuwe boek van 
Martien Hermes: “Goede Tijden, Slechte Tijden: de 
Aphesis van het Pars Daemon”. Ik was zelf sinds de 
oprichting van mijn webpagina’s al bezig vele klassie-
ke werken te bestuderen, waaronder het uitgebreide 
werk “Anthologie” van Vettius Valens. 

Het nieuwe boek van Martien Hermes is de volledige 
uitwerking van de theorie van Vettius Valens over de 
betekenis van het Pars Fortuna en het Pars Daemon, 
begrippen die voor de moderne astroloog nauwelijks 
nog levend zijn, op het Pars Fortuna gesproken na. 
 
Maar Vettius Valens biedt een systeem van voorspel-
lingen, gebaseerd op het Pars Fortuna, en in het speci-
aal gebaseerd op het Pars Daemon. De werken van 
Valens zijn de laatste jaren allemaal vertaald vanuit het 
Grieks in het Engels door de medewerkers van het Pro-
ject Hindsight en hiermee worden vele “geheimen” 
ontsloten voor het grote publiek. 
 
Het boek van Martien Hermes is een fraai boek met 
vele voorbeelden én…. het is in het Nederlands ge-
schreven. Ik heb het redelijk dikke boek nu tweemaal 
gelezen en wil het u in deze Nieuwsbrief dan ook voor-
leggen als een uniek astrologisch werk in de Neder-
landse taal. Kritisch als ik nu eenmaal ben, heb ik di-
verse zaken getoetst en vergeleken met het astrologisch 
systeem, waarmee ik al ruim 25 jaar werk. De resulta-
ten van het leeswerk kunt u in hoofdstuk-2 gaan vol-
gen. De achterliggende theorie van de Aphesis van het 
Pars Daemon is dermate intrigerend, dat ik het heb 
opgenomen als een onderdeel van Newcomb Versie-4, 
waarover u in de volgende Nieuwsbrief uitgebreid 
wordt geïnformeerd. 
 
Resteert mij nog om u weer veel plezier toe te wensen 
bij het lezen en bestuderen van deze gratis Astrologi-
sche Nieuwsbrief. 
 
J. Ligteneigen 
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 De laatste graden van de zodiaktekens 
 
 

 
In dit lange artikel wil ik u kennis laten maken met een 
zeer intrigerend fenomeen binnen de astrologie, een 
verschijnsel dat niet zomaar op zichzelf staat, maar dat 
voor een zeer groot deel terug te voeren is op de achter-
liggende invloed van de Vaste Sterren en de Terms van 
de zodiaktekens. Over de Terms kunt u in de volgende 
reguliere editie van de Nieuwsbrief (No. 10) veel meer 
lezen. 
 
De beoefenaren die al wat langer bezig zijn met de 
astrologische materie zal het ongetwijfeld wel eens 
opgevallen zijn dat bepaalde plaatsen in de zodiak an-
ders reageren dan gemiddeld: feller, agressiever, ge-
neigd tot ongelukken, geneigd zelfs tot gewelddadig-
heden en in het ergste geval tot een gewelddadige dood 
of het plegen van moorden. 
 
In dit artikel zal ik aan de hand van 18 horoskopen van 
zeer bekende personen over een periode van 400 jaar 
laten zien welke effecten optraden bij planeten die zich 
in de laatste 3 à 4 graden van een teken bevinden. Met 
name de laatste 2 graden zijn erg dominant in bepaalde 
tekens en geven in het algemeen een signaal af voor de 
geborene in kwestie. 
 
In de volgende reguliere editie van de Nieuwsbrief zal 
ik de opvallende zaken proberen samen te vatten zodat 
het moge leiden tot nader onderzoek voor uw eigen 
horoskopen. Wij kunnen er nog géén harde regels uit 
formuleren, daarvoor zou een onderzoek naar vele 
honderden horoskopen mét progressies nodig zijn, een 
taak waar men een team van mensen een jaar lang op 
zou moeten zetten. Niettemin denk ik dat de volgende 
horoskopen voldoende leerstof bieden om er zelf verder 
mee aan de slag te gaan. 
 
In min of meer chronologische volgorde zal ik u de 
horoskopen tonen met een korte geschiedenis erbij en 
enkele opvallende progressies voor de spannende mo-
menten uit de levens van deze personen. 
 
Horoskoop-1. 
Ik zal beginnen in de 16e eeuw en vrijwel iedereen kent 
de geschiedenis van koningin Mary Stuart van 
Schotland die op bevel van haar nicht koningin Elisa-
beth van Engeland ter dood werd gebracht na ruim 20 
jaar gevangenschap. Door een complot van edellieden 
werd Mary gevangen gezet toen ze in Engeland aan-
kwam. Later werd haar naam genoemd in een complot 
tegen Elisabeth die afgezet moest worden, waardoor 
Mary op de troon zou komen. Zover kwam het allemaal 
niet, Mary werd gevangen gezet en na 20 jaar en lang 

twijfelen door Elisabeth werd Mary alsnog ter dood 
veroordeeld. 
De gegevens: Mary Stuart: 8-12-1542, Linlithgow, 
55.58N; 3.41W; GMT=13:25:37, MC=13 Steenbok, 
volgens Raphael’s Prophetic Messenger uit 1882. 
 
De horoskoop met de opvallende posities ziet u hieron-
der afgebeeld. De Zon staat op 26.08 i en Uranus staat 
op de riskante graad 29.56 e zoals wij later nog vaak 
zullen aantreffen. 

 
 
Merk ook de positie op van Venus, heer ASC die op 
3.54 i staat, precies op de graad van de Vaste Ster 
Antares, toen nog op 3.22 i. 
De min-1 progressies op 8-2-1587, de dag van haar 
onthoofding, waren als volgt: 

 

et 

 van 

rd 

er 

Het MC staat vrijwel 
conjunct de Draconis en 
cusp-11 en dus ook cusp-5 
staat nagenoeg vierkant m
de radix Zon in het 8e huis, 
van de dood. De positie
het progressieve cusp-11 in 

het 12e huis geeft het complot aan dat gesmeed we
om Mary Stuart te betrekken in de coup tegen Elisa-
beth. Houd vooral de positie van Uranus, mundane he
van cusp-11 in de gaten op 29.56 van het koninklijke 
teken e. 

 

 
Horoskoop-2. 
De koninklijke lieveling van Elisabeth was Robert De-
vereux, ofwel Lord Essex. Hij was een militaire held, 
maar was minder succesvol tegen de Ierse opstandelin-
gen in de 9-jarige oorlog. In 1599 pleegde hij een coup 
tegen het bewind van Elisabeth, maar hij werd gevan-
gen genomen en op 25-2-1601 geëxecuteerd. 
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Gegevens: 10-11-1566 te Netherwood; 55.32N; 4.07W; 
GMT=21.55 uur. (Gegevens uit Collection Genitu-
rarum, John Gadbury, 1662). 
Opmerkelijke standen zijn de Zon op 28.12. hen Mars 
op 0.01 i, wat met 5 minuten eerdere tijd nog 29.59 h 
zou geven. De gevaarlijke stand van de Zon als heer 
ASC is opmerkelijk. De horoskoop vindt u hieronder. 
 

 
 
De min-1 progressies op de dag van zijn executie wa-
ren als volgt: 

 
Het progressieve MC staat vrijwel 
oppositie de radix Zon met een 
verschil van nog geen graad. De 
laatste graad van Stier is enorm 
gevaarlijk, zoals u later nog zult 
zien. 

 
 
Horoskoop-3. 
De ongelukkige koning Charles-I van Engeland. Hier-
van heeft u in Nieuwsbrief No. 6 een uitgebreid artikel 
kunnen lezen en behoeft hier nauwelijks toelichting.  
Gegevens: 19 november 1600 te Dunfermlin; 
56.04.18N; 3.27.08W; GMT=23.27.28 (gecorrigeerd). 
De horoskoopfiguur met de opvallende posities vindt u 
hieronder. 
Opmerkelijk is de stand van het radix-MC op 29.39.20 
Stier en u ziet hier alweer deze graad opduiken. Neptu-
nus staat op 0.11.54 Maagd en staat vrijwel perfect 
vierkant met de Vaste Ster Prima Hyadum die op 0.13 
c te vinden is. Neptunus loopt vervolgens retrograde 
tijdens het leven van Charles en de posities op 27 ja-
nuari 1647 waren als volgt: 
 

 
 
 

De min-1 Neptunus maakt 
een perfect vierkant vanuit 
29.39.21 Leeuw naar het 
MC. Op 27 januari werd 
het doodvonnis 
uitgesproken, echter op 30 

januari 1649 werd dit vonnis ten uitvoer gebracht. Niet-
temin heb ik die aspect als zwaarste laten meetellen op 
27 januari, want het aspect moet bewust beleefd wor-
den in de horoskoop. 
 
Horoskoop-4. 
Een andere tragische figuur is Wilhelm-2, Duits keizer 
en de koning van Pruisen. Geboren op 27-01-1859 te 
Potsdam; 52.24N; 13.04W; GMT=14.02.21. Bron: 
Notable Nativities, 154. 
Uit de Wikipedia: 
Doordat Wilhelm door middel van een tangbevalling ter 
wereld kwam als gevolg van een stuitligging en daarbij ze-
nuwen in zijn schouder werden beschadigd, was hij zijn 
leven lang licht gehandicapt: zijn linkerarm was zo goed als 
verlamd en bleef in groei achter ten opzichte van zijn rech-
terarm. Hij werd in zijn jeugd gekweld door een minder-
waardigheidscomplex. Zijn moeder beschouwde zijn handi-
cap als walgelijk en schandelijk en verkeerde tevens in de 
overtuiging dat hij ook geestelijk niet helemaal in orde zou 
zijn. Ze onderwierp de kleine Wilhelm aan een keihard regi-
me van fysieke en intellectuele oefeningen. Ondanks zijn 
handicap moest hij aan alle activiteiten meedoen en kreeg 
hij, naast onderworpen te worden aan harde massages en 
allerlei andere vormen van 19e-eeuwse kwakzalverij. 
 
Wilhelm was een militarist pur sang en had daarmee ook een 
grote voorliefde voor uiterlijk militair vertoon. Hij had voor-
al een grote passie voor uniformen. Hij had verschillende 
kleermakers in vaste dienst en een speciaal uniform voor 
elke denkbare gelegenheid. Een andere liefhebberij van 
Wilhelm was de drijfjacht en dan met name het langzaam 
doodsteken van reeds aangeschoten wilde zwijnen met een 
speciaal zwaard, de Saufeder. Hij genoot van het applaus 
dat daarop volgde, hoewel één van zijn hovelingen deze 
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activiteiten eens een "walgelijk en ontaard schouwspel" 
noemde.  
Keizer Wilhelm droomde bovenal van een eigen Duits kolo-
niaal rijk en een bijbehorende grote zeemacht dat de verge-
lijking met dat van Groot-Brittannië kon doorstaan. Hij 
trachtte daarom de Duitse marine en koloniale bezittingen 
uit te breiden. Door zijn weinig subtiele diplomatie joeg hij 
de Britten in de gordijnen en deze zochten naarstig naar 
bondgenoten. Ze sloten zelfs een verbond met hun traditione-
le tegenstander Frankrijk. Door het steeds grotere hoogten 
bereikende nationalisme en toenemende wantrouwen tegen 
de Duitsers, o.a. aangewakkerd door de agressieve uitlatin-
gen van keizer Wilhelm, begon in Europa een ware wapen-
wedloop tussen Frankrijk, Engeland en Duitsland 
 
De horoskoop van de “ex-Kaiser” zoals deze vaak in de 
astrologische literatuur genoemd wordt: 
 

 
 
Merk de stand van Uranus op die op 29.29 b staat en 
deze staat oppositie de Maan op 26.49 h, een stand die 
erg slecht is voor de Maan en veel wreedheid aangeeft, 
met name door de oppositie met Uranus en doordat zij 
de ASC vertegenwoordigt. Mars neemt ook een promi-
nente rol in op het MC op 26.49 l en duidt op zijn 
grote militaire vertoon. 
 
Nog wat tekst uit de Wikipedia: 
Ondanks Wilhelms houding is het moeilijk te zeggen dat hij 
de Eerste Wereldoorlog heeft opgezocht, hoewel hij ook 
weinig deed om deze te voorkomen.  
In de Novemberrevolutie kondigde prins Max op 9 november 
1918 het aftreden van de keizer aan. Wilhelm zag eindelijk in 
dat zijn positie hopeloos was geworden (de geallieerden 
wilden hem zelfs arresteren als oorlogsmisdadiger) en koos 
tenslotte eieren voor zijn geld. Suggesties om zich dood te 
vechten wees hij van de hand als onverenigbaar met zijn 
positie als hoofd van de Duitse Lutheraanse Kerk. Hij ging 
in ballingschap in het neutrale Nederland. Hij liet korte tijd 
later 'enkele kleinoden' naar Nederland overkomen, persoon-
lijke bezittingen uit verschillende van zijn Duitse paleizen: 
genoeg voor 59 wagonladingen. 

Tot 1920 woonde hij in Kasteel Amerongen, daarna tot zijn 
dood in Huis Doorn (beide in de provincie Utrecht). De 
Nederlandse regering weigerde hem uit te leveren aan de 
geallieerden en hield vast aan haar neutraliteitspolitiek.  
De ex-keizer hield zich voortaan vrijwel dagelijks bezig met 
houthakken waarbij hij persoonlijk de bijl en zaag hanteer-
de. Dit deed hij op een dusdanige schaal dat na verscheidene 
jaren het oorspronkelijk bosrijke landgoed van Huis Doorn 
grotendeels ontbost was en op de kapotgeschoten slagvelden 
uit de oorlog begon te lijken. Met trots liet Wilhelm steeds 
aan bezoekers zien hoeveel bomen hij per dag kon 'verwer-
ken'. Hoewel de meningen over Wilhelms hobby verdeeld 
waren behield hij door de dagelijkse lichamelijke inspanning 
wel tot op hoge leeftijd een goede lichamelijke conditie 
 
Hij stierf op 4 juni 1941 in Doorn aan een longembolie - de 
Duitse bezetters stonden op wacht voor de poorten. Zijn 
wens om op zijn begrafenis geen hakenkruisen te tonen werd 
niet ingewilligd. Hitler liet een reusachtige krans bezorgen: 
de rouwlinten daaraan waren wel degelijk met dit nazi-
symbool getooid. Onder de paar honderd aanwezigen was 
ook een Nederlandse fotograaf die ondanks de strenge bevei-
liging een fotoreportage wist te maken. 
 
De posities op 4 juni 1941 waren als volgt: 
 

Het progressieve MC staat 
exact conjunct Jupiter, die 
radix retrograde in ver-
nietiging staat, tegen de 
cusp-12. Als door evt. cor-
rectie het geboorte-uur iets 
achteruit moet, dan zou 

Jupiter op de cusp-12 staan en wel degelijk longembo-
lie aangeven. 
 
 
Horoskoop-5. 
De zoon van Wilhelm-2, geboren op 06-05-1882 te 
Potsdam; 52.24N; 13.04W; GMT=20.57. Bron: Nota-
ble Nativities, 915. 
Hij was de kroonprins voor het Duitse keizerschap en 
het koningsschap van Pruisen, echter zover kwam het 
nooit. Horoskoop van een pechvogel en de invloed van 
familiaal karma. 
Opvallende standen zijn de Maan op 29.01 i en Mars 
op 29.10 d, een teken waar Mars in val staat en zijn 
vader (huis-4) vertegenwoordigt. Al zijn hoop en idea-
len (Maan in i) waren vergeefs. Ook Pluto op 28.30 b 
vrijwel op cusp-5 geeft een bepaalde dreiging aan op 
“koninklijke zaken”.  Merk verder op dat de Zon en 
Neptunus op enkele minuten van elkaar af staan en een 
soort onverantwoordelijkheid aangeven van de vader 
(Zon). 
Op 13 november 1918 ging hij mee naar Nederland 
tijdens de ballingschap van zijn vader.  
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Hij heeft zijn vader nooit gemogen die hem altijd on-
persoonlijk behandelde en die niets tolereerde. 
De posities op 13-11-1918 waren als volgt: 
 

Venus, heer van het MC 
benadert de cusp-8 en geeft 
het onderduiken aan en het 
verlaten van het vaderland. 
Jupiter maakt een perfecte 
oppositie met de ASC. 
 
 

 
Uit de Wikipedia: 
Hij keerde na de opheffing van zijn ballingschap in 1923 
terug naar Duitsland. In de jaren '30 leerde hij Joseph 
Goebbels, Ernst Röhm en Adolf Hitler kennen; Hermann 
Göring kende hij nog uit de Eerste Wereldoorlog. Daar 
Hitler hem en de keizer bezwoer van zins te zijn de monar-
chie te herstellen schaarde de kroonprins zich openlijk ach-
ter de nazi's. De Führer kwam echter alras op zijn belofte 
terug en in 1935 werd definitief duidelijk dat er van een 
nieuw Keizerrijk geen sprake zou zijn. Hierop keerde Wil-
helm zich van de nazi's af en weigerde toe te treden tot de 
NSDAP. 
In 1945 moest de Hohenzollernfamilie uit Berlijn vluchten. 
Zij konden vrijwel niets meenemen en verloren ook hun uit-
gebreide landgoederen in de Duitse gebieden die door Polen 
werden geannexeerd en de Russische bezettingszone. De 
Nederlandse regering verklaarde na de Tweede Wereldoor-
log Wilhelm van zijn in 1941 overleden vader geërfde goede-
ren verbeurd. Hij stierf op 20 juli 1951 te Hechingen aan een 
hartaanval. 
 
De posities op zijn sterfdag waren: 
Progressieve ASC zo goed als vierkant Jupiter in ver-
nietiging, die de heerser is van de radix ASC, een ui-
terst veelzeggende progressie. 
 

 
 
 
Horoskoop-6, 7 en 8. 
Een aangrijpend familiedrama uit de 18e eeuw. Ieder-
een die op school Engelse literatuur heeft gehad, heeft 
wel 1 of meerdere boeken gelezen van Emily of Char-
lotte Brontë, “Wuthering Heights” of “Jane Eyre” of 
“Agnes Gray”. De boeken behoren tot de absolute we-
reldklasse in de literatuur en zijn vele malen verfilmd 
en ook zijn er musicals over gemaakt. 
Wij beginnen met hun vader, Patrick Brontë, geboren 
op 17-03-1777 in Ierland, Drumballyroney. Tijd is 
onbekend, dus ik heb even 12 uur GMT aangehouden. 
Het gaat hier meer over de planetenposities op zich. 

 
 
Merk de posities op van Neptunus op 25.42 f, opposi-
tie Zon op 27.16 l. Verder Mercurius op 29.39 k en 
Pluto op 29.42 j. De positie van Pluto krijgt alleen 
betekenis als de geboortetijd bekend zou zijn, want 
velen uit die tijd hebben een dergelijke stand van Pluto 
natuurlijk. 
 
Patrick’s verliezen door de dood zijn talrijk. Hij verloor 
zijn vrouw, Maria Branwell en zijn twee kleine doch-
ters Maria en Elisabeth en daarna zijn enige zoon, 
Branwell. Hierna stierf zijn beroemde dochter Emily 
Brontë, bekend van Wuthering Heights. Daarna stierf 
zijn dochter Anne en tenslotte stierf ook Charlotte 
Brontë, de beroemde dochter van Jane Eyre waarop hij 
zijn hele leven had gehoopt zijn oude dag mee te kun-
nen doorbrengen. 
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Al zijn dochters stierven aan tuberculose, een typische 
Vissen – Neptunus ziekte, hier heel erg duidelijk aan-
gegeven door de oppositie van Zon en Neptunus. 
 
Charlotte Brontë, horoskoop-7: 
 
Geboren op  21-04-1816 te Thornton om 14:41 GMT. 
Hier zijn de opmerkelijke posities Mars op 28.33 c 
oppositie Neptunus retrograde op 21.54 i, die op zijn 
beurt weer vierkant staat met Pluto op 23.27 l en 
daarmee het familiekarma zo duidelijk aangeeft. 
 
Neptunus vierkant Pluto hadden natuurlijk vele mensen 
uit die periode, maar hier krijgt de constellatie speciale 
betekenis door de plaatsing in de hoekhuizen. 
 

 
 
 
Ook Charlotte bleef niet veel bespaard in haar leven: ze 
verloor al haar zussen en haar broer. Charlotte overleed 
op 31-03-1855. Enkele posities voor deze datum: 
 

 en  
 
De planeet Uranus die haar hele leven zo dicht tegen de 
familiale cusp-4 heeft gestaan en continu retrograde is 
geweest, heeft waarschijnlijk haar dood door de o
sitie met het MC veroorzaakt. In dat geval zou de ge-
boorte met plus vier minuten zijn geweest 

ppo-

 
Anne Brontë, horoskoop-8. 
Ook Anne stierf aan tuberculose, een typische Vissen – 
Neptunusachtige ziekte. Anne werd geboren op 17-01-
1820 te Scarborough, tijd onbekend, maar de planeten-
posities spreken duidelijke taal. 

 

 
 
Hier staan maar liefst 6 planeten op hoge graden, waar-
van ook hier een opvallende oppositie Zon-Mars, 
waarbij Mars retrograde in Kreeft de zware beproevin-
gen op het familievlak aangeeft. 
Erger zijn de strakke en onontkoombare aspecten G 90 
I, G 90 H en verder J 90 I en J 90 H tussen de “tering-
achtige”tekens Vissen en Boogschutter. 
Anne overleed op 28-5-1849 met de progressieve ASC 
oppositie progressieve Neptunus op 0.16.14 j. 
 
 
Horoskoop-9. 
Koningin Astrid van Belgie, geboren op 17-11-1905 te 
Stockholm; 59.20N; 18.00W, GMT=15.52. 
Haar geschiedenis is velen bekend. Zij was de vrouw 
van Koning Leopold van België die door een tragisch 
auto-ongeluk om het leven kwam op 29-08-1935. Zij 
reden bij Küssnacht am Rigi en Astrid liet Leopold een 
autokaart zien, waardoor zijn aandacht voor de weg 
verdween en hij op een boom botste. De koningin over-
leed vrijwel onmiddellijk. De horoskoop: 
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Merk op dat hier vele planeten op hoge graden staan. 
Ook de ASC op 29.07 c is een indicatie voor verkeers-
ongelukken, maar zeker ook de oppositie Maan – Mars, 
beide staan zeer sterk en hebben dus een grote invloed 
en de huizen-3 en 9 gaan over reisjes en reizen en Mars 
geeft altijd de vervoermiddelen aan. Merk ook op dat 
Saturnus op 26.28 k oppositie Draconis staat, maar 
ook vierkant de Zon op de 25e graad in Schorpioen. De 
ASC staat onder invloed van de Vaste Ster Menkalinan 
met een Mars-Mercurius invloed en staat als slechtwer-
kend bekend. 
 

Op 29-08-1935 stond de 
progressieve Jupiter op enkele 
minuten na conjunct de Vaste 
Ster Alcyone op 28.40.42 b 
 

 
 
 
Horoskoop-10. 
Tsaar Nicolaas-2 van Rusland. Geboren op 18 mei 
1868 te Sint-Petersburg; 59.55N; 30.20O om 12.02 in 
de middag. Na correctie: 9.59.10 GMT. 
De Tsaar kwam aan de macht op 15-03-1917 en werd, 
tezamen met zijn gehele familie vermoord op 17-07-
1918. Zijn geboortehoroskoop vindt u hieronder. 
 

 
 
Opvallende posities zijn hier het MC op 28.43 b, in het 
midden van de Pleiaden-sterren en de Zon op 27.42 b 
die op de ster Alcyone staat. 
Een stukje uit het onderdeel Vaste Sterren van het pro-
gramma Newcomb-4 geeft: “…Alcyone culminerend: 
Schandalen of men raakt in ongenade, men raakt geruïneerd 
en geeft een gewelddadige dood. Als ook de Zon of de Maan 
met Alcyone samen staan, geeft het hoge militaire rangen, 
zoals kapiteins, kolonels (ook te paard) en ook keizers. 
Alcyone met de Zon: 

Ziekten van de keel, chronische slijmvliesontsteking, blind-
heid, slechte ogen, verwondingen aan het gezicht, ziekten, 
schandalen of in ongenade vallen, een slecht karakter, een 
moordenaar, maar ook zelf vermoord worden, gevangenne-
ming, dood door pestilenties (tegenwoordig diverse virus-
ziekten), vallen of slagen, steekwonden, men kan bij beschie-
tingen betrokken raken, het kan onthoofding aangeven maar 
ook op scheepsrampen duiden…..”. 
 
De posities op 17-7-1918 waren als volgt: 

 
 
De Draconis maakt, langzaam achterwaarts lopend, een 
vierkant met het MC op de gevaarlijke Pleiaden. Let 
ook even op de radix Maan van 9.17 Ram. De progres-
sieve ASC loopt nl. op 9.18 Weegschaal en maakt dus 
een perfecte oppositie. 
 
 

 
Maar let u ook op de langzaam 
teruglopende Saturnus. Het zou 
evengoed mogelijk zijn dat het 
radix MC op 29.37 Stier staat, 
zodat de perfecte oppositie met 
Saturnus vol gemaakt wordt. 
 

 
 
Dan gaan wij langzamerhand over op de meer moderne 
horoskopen en ook hier zullen wij enkele zeer opval-
lende kenmerken tegenkomen. 
 
Horoskoop-11. 
Dit is de horoskoop van Fritz Haarmann, de Duitse 
seriemoordenaar, die tussen 1918 en 1924 24 moorden 
pleegde door zijn slachtoffers naar zijn huis te lokken, 
ze seksueel te misbruiken en ze daarna te doden, ge-
deelte op te eten en – maar dit is niet bewezen – de 
restanten te verkopen als vlees aan restaurants. 
 
Geboren: 25-10-1879 te Hannover;52.24N; 9.44 O; 
GMT=17.21.04 
 
Merk hier de nauwe conjunctie op tussen Mars en Plu-
to, beide op de gevaarlijke 27e graad van Stier, name-
lijk precies tussen Algol (24.29) en Alcyone (28.18) in 
en daarmee dubbel gevaarlijk. 
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In de periode 1918 tot 
1924 maakt zijn 
progressieve Mercurius, 
al retrograde lopend 
vanuit het 8e huis, de 
conjunctie  óp dat 8e huis 
en vervolgens vierkant 
Venus. 
 
 
 

Mercurius geeft de jonge mensen aan, zijn voornaamste 
“doel” groep. Venus in Maagd eveneens. Opvallend is 
dat zijn progressieve Zon conjunct Antares liep, een 
mede-bepalende invloed voor zijn misdaden. 
 
 
Horoskoop-12. 
Alweer een Duitse seriemoordenaar, Peter Joseph Kür-
ten genaamd, geboren op 26-5-1883 te Mülheim a.d. 
Ruhr; 50.58N; 7.00O, GMT = 3.02 
 
Op 6-6-1899 belande Kürten al in de gevangenis, 
waarna hij op 13-9-1905 naar een tuchthuis werd ge-
stuurd. Op 19-12-1923 overleed zijn moeder, op 24-5-
1930 werd hij gearresteerd en op2-7-1931 werd hij 
binnen de gevangenismuren geëxecuteerd. Zijn horos-
koop: 
Alweer Pluto op 29.51 Stier, pal op de ASC. Ook Mars 
staat op de laatste graden van Ram. 
De stand van Pluto zo dicht bij de ASC geeft een vorm 
van seksuele perversie aan, gesteund door de Zon op 
4.30, de graad van de Hyaden. Bovendien, en dat wordt 
nog al eens vergeten, zijn de Pleiaden een sterrengroep 
die verspreid staan over een gebied van 7 graden lang 
en deze reiken hier ook nog tot de Zon. 
 

 
 
De ster Prima Hyadum staat op 4.10 c en zijn invloed 
is als volgt: “…Prima Hyadum met de Zon:  
Slechte algehele toestand, gestoorde geest, mislukking in 
studies, verward denkpatroon, tegenslagen, moordenaar of 
men kan vermoord worden, dood door slagen, steken, s
ten, onthoofding of schipbreuk….”. 

cho-

erschil-

 
-

 

e-

lpütz-
n 

den 

 
Nog even uit de Wikipedia: 
Kürten was gefascineerd door de Engelse moordenaar Jack 
the Ripper, en zijn schrikbewind veroorzaakte in Düsseldorf 
evenveel hysterie als dat van Jack the Ripper in 1888 in 
Londen. Kürtens eerste slachtoffer was de 9-jarige Christine 
Klein, die hij in 1929 de keel dichtkneep tot ze het bewustzijn 
verloor. Vervolgens randde hij haar aan en sneed haar keel 
open. Bij zijn volgende acht moorden gebruikte hij v
lende methodes, waaronder messteken, wurging en bruut 
geweld. Uiteindelijk beging hij de fout een meisje dat hij had
geprobeerd te verkrachten te laten gaan. Ze deed geen aan
gifte, maar schreef een brief naar een vriendin over het 
voorval. Toen de brief verkeerd geadresseerd bleek te zijn,
werd die geopend door de posterijen, die vervolgens de poli-
tie waarschuwden. Peter Kürten werd in april 1931 aang
klaagd en veroordeeld voor negen moorden. Op 2 juli 1931 
werd hij onthoofd onder de guillotine van de Klinge
gevangenis van Keulen. Kürten beweerde zelf ca. 80 mense
te hebben omgebracht. Zijn eerste twee slachtoffers zou
twee vrienden zijn geweest die hij bij het zwemmen zou heb-
ben verdronken. 
 
Horoskoop-13. 
Deze horoskoop is van Slobodan Milosevic en behoeft 
bijna geen toelichting meer. In 2004 voorspelde ik zijn 
dood op 1 dag nauwkeurig. De webpagina is nog steeds 
te bekijken op de site van de auteur. 
http://home.hetnet.nl/~jligteneigen/Horoskopen/milose
vic.html 
 
Op 1 april 2001 werd hij gearresteerd in zijn villa en 
vervolgens overgebracht naar de gevangenis in Sche-
veningen, deze beelden kent vrijwel iedereen nog wel. 
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Na een jarenlange procedure overleed Milosevic in zijn 
cel op 11 maart.2006, 1 dag eerder dan ik had voor-
speld met de “beroemde” constellatie, progressieve Zon 
oppositie ASC: 
 

 
 
 
Horoskoop-14. 
De Beatle John Lennon, voor iedereen een begrip. John 
Lennon werd geboren op 9-10-1940 te Liverpool; 
53.25N; 3.00W; GMT=18.13.43. 
 
Op 8 december 1980, om tien minuten voor elf in de 
avond werd Lennon voor zijn huis in het Dakota ge-
bouw aan 72nd Street vermoord door Mark David 
Chapman. Lennon werd nog in een politieauto naar het 
ziekenhuis gebracht, maar had al te veel bloed verloren 
en overleed kort daarna. Lennon werd op 10 december 
gecremeerd in Ferncliff Crematory in Ardsley, New 
York. Yoko Ono heeft tot op de dag van vandaag nooit 
willen zeggen wat er met de as van Lennon is gebeurd. 
 
Zijn horoskoop: 
 
Merk alwéér de fatale laatste graden die door Uranus 
worden bezet op 25.33.b, pal op de positie van de Vas-
te Ster Algol die op 25.20 b staat. 

 
 
De dag van de moord waren de progressies als volgt: 
 

 en  
 
Progressieve MC vierkant Uranus of Uranus onderling. 
Dit is sowieso een zeer explosieve stand. Maar net zo 
belangrijk en feitelijk mijn voorkeur de progressieve 
Mercurius die retrograde loopt in Schorpioen en die 
oppositie ASC heeft gelopen tijdens de moord. De 
moordenaar was ook jong persoon, 25 jaar op dat mo-
ment en dit wordt tevens door Mercurius aangegeven: 
jonge mensen. 
 
 
Horoskoop-15. 
Tekst uit Wikipedia: 
Giovanni Falcone was een Italiaanse onderzoeksrechter. Hij 
studeerde rechten aan de universiteit van Palermo en stu-
deerde af in 1961. Falcone is vooral bekend als verwoed 
strijder tegen de Siciliaanse maffia. 
 
Falcone bracht het grote proces in Palermo op gang tegen 
leden van de Siciliaanse maffia dat van start ging in 1984. 
Na afloop van dat proces, drie jaar later, sprak het hof meer 
dan 25 eeuwen gevangenisstraf uit tegen 342 maffiosi, onder 
wie 'de baas der bazen', Bernardo Provenzano. Falcone 
moest deze krachttoer echter met zijn leven bekopen; op 23 
mei 1992 werd door de Cosa Nostra 100 kilogram springstof 
aangebracht in de afwateringsbuizen onder de snelweg naar 
het vliegveld. Op het moment dat Falcone daar enkele uren 
later over reed, werd de lading van op afstand tot ontploffing 
gebracht. Falcone, zijn echtgenote en drie lijfwachten wer-
den gedood. 
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Een golf van verbijstering overspoelde Italië, want nooit 
eerder had de maffia zo openlijk een aanval gedaan op de 
staat. Op de begrafenis van Falcone sprak Rosaria Schifani 
(de weduwe van één van de lijfwachten) een volgepakte ka-
thedraal toe en beroerde de 25 miljoen Italianen met een 
bijzonder emotionele speech. Achteraf bleek deze speech 
voor vele 'pentiti' (ex-maffiosi die vrijwillig met het gerecht 
samenwerken) dé reden waarom ze zich hebben overgegeven 
aan het gerecht. 
 
De gegevens: geboren op 18-05-1939 te Palermo; 
38.08N; 12.23O; GMT=15.31.57 
 

 
 
Zeer opmerkelijk is de prominente stand van Pluto op 
29.30 d op het MC, het levensdoel waarvoor Falcone 
bezig was: de bestrijding van de maffia, die uiteraard 
onder Schorpioen (en Pluto) valt. 
Mars staat op 27.56 j uitermate sterk, maar oppositie 
met Pluto en beiden staan vierkant de ASC in g.  
Ook de positie van Venus op 27.40 a is zeer opmerke-
lijk, oppositie de ASC en Venus “bestookt” haar eigen 
ASC op deze manier en dat is het slechtste wat men 
kan overkomen. Verder staat Saturnus in val op 25.32 
a en deze staat eveneens oppositie met de ASC. 
 
De standen op 23-5-1992, de dag van de aanslag.  
De progressieve Venus staat op 0.42 d en loopt precies 
vierkant Cusp-12, het huis van de sluipschutters en de 
mensen die achter de schermen bezig zijn. Venus is 
altijd nog de heer van de ASC en regeert het “leven” 
en…de “dood”, want Stier staat ook op de cusp-8, het 
huis van de dood. 
 

 
 
 
Horoskoop-16. 
Lady Diana, omgekomen op 31-8-1997 tijdens die 
tragische rit door Parijs met ontzettend hoge snelheid 
om aan de jacht van de paparazzi’s te ontkomen. 
Gegevens: geboren te Sandringham; 52.50N; 0.31W; 
GMT=18.49.20. 
 

 
 
Opmerkelijk is de stand van Saturnus op 27.49 j een 
zeer sterke positie en deze staat vierkant het MC op 
24.13 g. Verder staan de Maan en de Draconis in op-
positie. Het sluitend vierkant tussen de ASC en cusp-3 
(van vervoermiddelen) is ook veelzeggend. 
 
De standen op de dag van het tragisch auto-ongeluk: 
 

 
 
Het progressieve MC maakt bijna een perfect vierkant 
met de radix Draconis. Om het aspect perfect te krij-
gen,zou het MC op 29.43 h moeten staan en zouden er 
ca. 2 minuten bij moeten komen. 
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Horoskoop-17. 
Pim Fortuin, geboren op 19-02-1948 te Velsen; 
52.27N; 4.36O; GMT=13.58.33. 
Uit de Wikipedia: 
Fortuyn promoveerde in de sociale wetenschappen en was 
van 1990 tot 1995 bijzonder hoogleraar aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam. Zijn kijk op de islam en op het 
vreemdelingenbeleid, maar bovenal zijn politieke manier van 
doen, vormden voor politieke tegenstanders de aanleiding 
hem te bestempelen als een populistisch politicus. 
 
De openlijk homoseksuele Fortuyn had een flamboyante 
persoonlijkheid en kenmerkte zich vooral door zijn opmerke-
lijke uitspraken en onconventionele agressieve manier van 
debatteren. Mede door de thema's die hij aansneed, wist hij 
zo het politieke toneel een half jaar lang te domineren. Na 
zijn dood is zijn politieke erfenis op diverse plaatsen in poli-
tiek en samenleving overgenomen en zichtbaar geworden. Er 
wordt in dit verband wel gesproken van de Fortuyn-
revolutie, Fortuyn-revolte en Fortuynisme 
 
Zijn horoskoop: 
 

 
 
Opmerkelijke standen zijn de Zon op 29.51 k die op-
positie Mars staat in 27.10 e. Ook zijn ASC staat op de 
laatste graad Kreeft. 
Opvallend is de oppositie tussen Uranus en Jupiter, de 
planeet die hier in zijn eigen teken, i staat en zijn fas-
cinatie aangeeft voor andere religies, Uranus in opposi-
tie echter verwerpt veel van de bestaande visies en Pim 
houdt er met deze stand onorthodoxe meningen op na. 
 
Op 6 mei 2002 waren de volgende standen actief: 
 

   
 

Het progressieve MC maakt bijna een perfect vierkant 
met Mars, die de kogel aangeeft Een extra correctie 
geeft 13.57.36 als GMT en hiermee zou het vierkant 
exact zijn geweest. 
Het aspect progressieve Maan vierkant Mercurius die 
op 0.59 l staat, werkte op 22 april en toen moeten er al 
diverse bedreigingen zijn geweest. 
 
 
Horoskoop-18. 
 
De laatste horoskoop van dit lange artikel is van Gerrie 
Knetemann, de ontzettend populaire wielrenner met 
een glansrijke carrière. Een stukje uit de Wikipedia: 
 
Hij verraste al jong als specialist in proloog-tijdritten. 
Gaandeweg ontwikkelde hij zich ook als tijdrijder in het 
langere werk. Knetemann was geen sprinter, maar boekte 
vrij veel overwinningen in een sprint-à-deux, door met een 
kompaan of in een klein groepje uit een peloton te ontsnap-
pen. Op die manier werd hij verrassend wereldkampioen in 
1978 door Francesco Moser te verslaan. In datzelfde jaar 
won hij in de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk de 
sprint op de Champs Elysees. Knetemann kon goed uit de 
voeten in meerdaagse wedstrijden, maar hij schoot echter te 
kort in het hooggebergte om in de Tour een goed klassement 
te rijden. Hoewel geen klassementrijder voor de Ronde van 
Frankrijk, bleek hij een der succesvolste Nederlandse Tour-
renners. Tienmaal won hij een etappe, een Nederlands "re-
cord", dat hij deelt met Jan Raas en Joop Zoetemelk en 
achtmaal was hij drager van de gele trui. Met het collectief 
stond hij ook nog negenmaal op het podium als winnaar van 
een ploegentijdrit. Hij was de eerste wielrenner die de grens 
van 50 km/u doorbrak in een tijdrit. 
 
Zijn gegevens: 6-3-1951 te Bergen; 52.40N; 4.42O; 
GMT=4.35 
 

 
 
Opmerkelijk is hier alweer de hoge graad van het MC 
op 28.59 h. Let verder op de stand van Saturnus, als 
heer van de ASC. Staande op 0.06 Weegschaal loopt 
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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.  ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
 

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?  
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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 “
ten” zodat de lezer wat houvast heeft bij al deze nieuwe
zaken. 

recep-
 

oros-
li en 

 
-

er uitge-

Dit wordt allemaal in kleinere details uitgewerkt voor 
de horoskoop van Lady Diana, gevolgd door de h
koop van Judy Garland,de moeder van Liza Minel
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 ze
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 h
ren die volgens Vettius Valens te maken hebben m
iemands vooruitkomen in het leven en de te bereiken 
status. Hermes noemt er vier in dit hoofdstuk en gaat 
met diverse voorbeelden dieper op in. Samengevat zijn 
ze de volgende: 

oroskoopfacto-
et 

er 

 
• 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 a
soluut nodig. Ik zal dat met enkele voorbeelden ver
delijken. 

b-
dui-

 
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 B
ter!! 

oogschut-

 
Deze regels staan óók in het boek van Vettius Valens 
en moeten zeker ter harte worden genomen. 

 
Astrologische Nieuwsbrief Editie 8  - Jaargang 2 – nummer 5                                                                             Blad       17 



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: 
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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 



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.   ■ 
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3 
 

Voortgang programmering astrologisch pro-
gramma Newcomb Versie-4 
 

 
In de vorige editie (nummer-7) van de Nieuwsbrief 
heeft u al zeer uitgebreid kennis kunnen maken met de 
eerste nieuw geprogrammeerde onderdelen van het 
astrologisch programma Newcomb Versie-4. 
 
Er gaat geen dag voorbij of ik besteed wel aandacht aan 
dit programma, want er moet nog zeer veel gedaan 
worden. Soms is dat een stuk programmeren, soms het 
bedenken van rekenroutines, dan weer vertaalwerk of 
werken aan de algemene layout, kortom er is altijd wel 
een onderwerp om mij mee bezig te houden.  
 
In de hieronder volgende tabel staan de werkzaamhe-
den vermeld waaraan nog werk gedaan dient te worden 
met een grove tijdsindicatie. Door een zeer strakke 
planning te volgen en daar niet van af te wijken, schijnt 
het redelijk te lukken om door al het werk heen te ko-
men. Daardoor moeten er ook erg strakke keuzes ge-
maakt worden en ziet het “levensmenu” er grofweg als 
volgt uit: 
 

• Een drukke dagbaan; 
• Het gezinsleven; 
• De Astrologische Nieuwsbrief; 
• Newcomb Versie-4; 

 
 
 
Uurhoekastrologie werk 
1 Invoeren van va. 130 uurhoekhorosko-

pen uit diverse boeken voorzien van 
commentaar en oplossing. 

4 wkn 

Integratie met de 360 gradenbetekenissen  
2 2 mnd 
  
 

Vertalen van alle betekenissen van de 
360 graden volgens Charubel en 
volgens La Volasfera. en maken van 
de database. Veel typewerk. 

 

3 Koppeling met de horoskoopgegevens gereed 
Heelal situatie van de radix  
4 Zonnestelsel t/m Mars 2 wkn 
5 Zonnestelsel Jup. t/m Pluto 2 wkn 
6 Zonnestelsel Jup t/m Pluto incl. Aarde 1 week 
7 2 wkn 
 

Mechanisme om alle planeten te laten 
Voortbewegen: per dag, week, maand, 
jaar, 10 jaar, 50 jaar. Ook achteruit. 

 

Horoskooptekeningen  
8 Klassiek met de oude 7 planeten + 

Pars + Draconis + Zuidknoop 
gereed 

9 Klassiek als boven, maar mét oude 
klassieke items, zoals Pars Daemon, 
Pars Basis, Pars Exaltatie en enkele 
Pars’en naar keuze van gebruiker. 

gereed 

10 Tekening met moderne planeten, pla-
netoïden, zwarte Zon, zwarte Maan en 
enkele Pars’en naar keuze gebruiker 

gereed 

11 Radixplaneten in progressieve huizen gereed 
Klassieke Astrologie  
12 Aphesis van het Pars Daemon in een 

groot overzichtelijk scherm. Tevens 
Aphesis van Pars Fortuna, Pars Venus, 
Pars Mercurius, Pars Mars, Pars Jupi-
ter en Pars Saturnus. Aphesis tot in 4 
subniveaus. 

gereed 

Toevoegen planetoïden  
13 Ceres, Pallas, Juno, Vesta,Astraea 

tussen 1900 en 2050 
1 week 

14 Cheiron tussen 1750 en 1900 1 week 
15 Posities in rapport, opnemen in horos-

kooptekening, progressieve aspecten 
op deze planetoïden 

2 wkn 

Extra plaatsnamen  
16 Naar keuze toevoegen van 210.000 

extra plaatsnamen van vele Europese 
landen. Maakt het openen wel langer 
duren. Reset via kopie van het oor-
spronkelijk plaatsnamenbestand 

gereed 

Documentatie  
17 Documentatie maken van astronomi-

sche nauwkeurigheden planeten Venus 
t/m Pluto en enkele andere zaken 

1 mnd 

18 Handleiding voor alle uitbreidingen 1 mnd 
19 DEMO-CD die volledig wordt inge-

sproken met live schermvoorbeelden. 
1 mnd 

20 Handleiding op CD met ingesproken 
voorbeelden als vervanging voor de 
papieren handleiding 

2 wkn 

Diversen  
21 Een heleboel kleinere dingen die nog 

gedaan moeten worden 
1 mnd 

 
De totale planning komt nu grofweg uit op 17 weken 
en 6 maanden, ofwel 10 maanden vanaf heden.. 
 
In Nieuwsbrief No. 6 was de planning nog ca. 13 
maanden en Nieuwsbrief-6 verscheen 2 maanden gele-
den, dus het ziet er naar uit dat ik in twee maanden tijd 
het werk doe van 3 geplande maanden. Met dit tempo 
kan ik de resterende 10 geplande maanden ongeveer 
uitvoeren in 6 à 7 maanden. Het wordt dus nog erg 
spannend of alles wel op tijd af zal komen. Daarbij 
moet ik nog wel opmerken dat de geplande tijd is geba-
seerd op de vrije tijd die ik mijzelf geef om aan het 
programma te werken, naast de dagelijkse andere za-
ken. 
Vakantie is niet echt gepland voor deze zomer, dus 
waarschijnlijk kan ik daar mijn “slag” slaan. U wordt in 
ieder geval in elke Nieuwsbrief geïnformeerd.  ■ 
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4    Uw mening over de Astrologische Nieuws  
   brief 
 

 
U kunt uw reacties geven door te antwoorden op de 
mail waarmee u deze nieuwsbrief heeft ontvangen. 
Wellicht hebt u suggesties over de onderwerpen in de 
nieuwsbrief, misschien wilt u een ingezonden stuk 
publiceren of zijn er opmerkingen over de lay-out van 
de nieuwsbrief als zodanig. Kortom er is nog veel mo-
gelijk in de komende versies van de nieuwsbrief. 
U kunt uw reacties ook mailen naar het gebruikelijke 
mailadres: JLigteneigen@hetnet.nl      ■ 
 
 

5 
 

Volgende edities van de Astrologische 
Nieuwsbrief 
 

 
Voor het jaar 2009 staan de volgende edities van de 
Astrologische Nieuwsbrief op het programma. 
 
Editie Planning Opmerkingen 
Nr. 9 21 juni Special nummer-2 over New-

comb Versie-4 
Nr. 10 26 juli Regulier nummer 
Nr. 11 30 augustus Regulier nummer 
Nr. 12 27 september Special nummer-3 over  

Newcomb V4 + bestelinfo 
Nr. 13 Medio nov. Regulier nummer 
Nr. 14 Eind dec. Regulier nummer, zal tevens 

een totale evaluatie bevatten 
van alle edities 
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Advertenties door de auteur 
 

Astrologische computerprogramma’s 
Naam Prijs Info 

Newcomb versie-2A 80 € Zie de uitgebreide info 
op de website 

Newcomb versie-2A 
zonder papieren hand-
leiding 

60 € Handleiding is in het 
programma verwerkt als 
een PDF-bestand. 

Newcomb versie-3 120 € Zie de uitgebreide info 
op de website 

Newcomb versie-3 
zonder papieren hand-
leiding 

100 € Handleiding is in het 
programma verwerkt als 
een PDF-bestand. 

Demo CD van New-
comb versie-3 

12,50 € Zie de uitgebreide info 
op de website 

Astrologische lesboekjes 
Naam Prijs Info 

Berekenen en intekenen 
van een horoskoop, incl 
tabellenboekje 

22,50 € Zie de tekst op de web-
site bij onderdeel pro-
dukten. 

Astrologie voor begin-
ners: interpretatie. 

15 € Zie boven. 

“De 12 tekens van de 
dierenriem”. Een com-
pilatie van eigen 
internetpagina’s. 

15 € Zie boven. 

Consulten en overige diensten 
Naam Prijs Info 

Voorlopige horoskoop = 
1e consult. 

80 € Zie de zeer uitgebreide 
webpagina over consul-
ten. 

Correctie geboorteuur 
(uit het 1e consult) en 
uitgebreid 2e consult. 

120 € Zie boven. 

Verlenging horoskoop 
na 1e of 2e consult. 

50 € Zie boven. 

Aanvullend consult 
tussentijds. 

50 € Zie boven. 

Horoskooptekening met 
grafiekjes z. consult. 

15 € Zie boven. 

Horoskoop als kraam-
kado. 

50 € Idem als horoskoopte-
kening met grafiekjes, 
e.d., maar tevens met 
een 5 pagina’s tellende 
analyse en enkele voor-
spellingen. 

 
• Zie voor alle overige informatie de website. 
• Oude edities van de Nieuwsbrief kunnen per mail wor-

den aangevraagd.  Mailadres:    JLigteneigen@hetnet.nl 
• Uw vrijwillige bijdrage voor het instandhouden van de 

Astrologische Nieuwsbrief wordt hogelijk geappreci-
eerd. 

• Homepagina van de astrologische website:  
http://home.hetnet.nl/~jligteneigen/index.html 

 
Giro 5359262 tnv. J. Ligteneigen te Almere. 
Voor het buitenland: 
IBAN: NL22INGB0005359262 
BIC: INGBNL2A 
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