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elkom bij de Astrologische Nieuwsbrief No. 9 ! 
 
 

 
Deze Nieuwsbrief is geheel gewijd aan de reeds geprogrammeerde onderdelen van het astrologisch computerpro-
gramma Newcomb Versie-4 dat gepland staat om vanaf 1 oktober 2009 leverbaar te zijn. In de reguliere Nieuws-
brieven wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het programmeerwerk zodat de voortgang te 
volgen is. In Nieuwsbrief No. 6 is door mij uitgebreid besproken welke onderdelen in Versie-4 moeten gaan ver-
schijnen en Nieuwsbrief No. 7 was een speciale uitgave, volledig gewijd aan de reeds geprogrammeerde extra’s 
en die uitgave is erg goed door de lezers ontvangen.  
De werkzaamheden aan het programma verlopen nog steeds volgens wens en ik kan nog steeds binnen de ge-
maakte planning blijven zoals ik het nu allemaal kan overzien. Alles wat sinds de vorige specialuitgave al gepro-
grammeerd, getest en akkoord bevonden is, wordt in deze Nieuwsbrief uitgebreid besproken, zodat u ook nu weer 
kunt bepalen of er voor u interessante onderdelen bij zitten. In de huidige Nieuwsbrief worden de volgende nieu-
we onderdelen van Versie-4 toegelicht: 
 

1. Uurhoekastrologie: een importmogelijkheid om 130 uurhoekhoroskopen inclusief vragen en de antwoor-
den plus beredenering toe te voegen aan uw horoskopenbestand. 

2. De horoskooptekening met de klassieke planeten, het Pars, de Maansknopen en…. zeer veel extra’s uit de 
klassieke Hellenistische astrologie. 

3. Totaal nieuw voor welk Nederlands astrologieprogramma dan ook: de Aphesis van het Pars Daemon, een 
recentelijk blootgelegd “geheim” uit de Hellenistische astrologie. 

4. De mogelijkheid om 210.000 extra plaatsnamen uit vele landen toe te voegen aan uw plaatsnamenbestand. 
5. De vijf grootste planetoïden: Ceres, Pallas, Juno, Vesta en Astraea toegevoegd aan de berekeningen en de 

horoskooptekening voor de periode 1900-2050. De planetoïde Cheiron uitgebreid met de periode 1728 – 
1900, derhalve nu in totaal van 1728 tot 2050. 

6. De horoskooptekening met de moderne planeten plus evt. planetoïden en… enkele extra’s. 
7. Enkele instellingen t.b.v. de klassieke astrologische berekeningen. 
 

Om de tekst en vooral de afbeeldingen beter tot hun recht te laten komen, is deze Nieuwsbrief niet opgemaakt in 
kolommenstijl, maar beschreven over de gehele paginabreedte. Zoals gebruikelijk wens ik u weer veel plezier bij 
het lezen van deze speciale uitgave!  
Johan Ligteneigen 

W 
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Uurhoekastrologie. 
Een importeer mogelijkheid om 130 stuks uurhoekhoroskopen inclusief vragen en de antwoorden 
plus beredenering toe te voegen aan uw horoskopenbestand.  

 
 
In de vorige specialuitgave werd het onderdeel uurhoekastrologie zeer uitgebreid gedocumenteerd. Tijdens het 
programmeren ervan ontstond het idee om voor mijzelf alle voorbeeld uurhoeken uit alle boeken die ik gelezen 
had, in te voeren in het horoskopenbestand. Dat was een beetje te hoog gegrepen, want het gaat om vele honder-
den horoskopen en daar had ik ook weer geen tijd voor. 
Uiteindelijk ben ik er wel mee begonnen en ik heb besloten om voor de kopers van Newcomb Versie-4 een aardi-
ge set uurhoekhoroskopen aan te bieden die men via een speciale optie kan importeren in het horoskopenbestand. 
Het betreft alle vermelde en besproken uurhoekhoroskopen uit de volgende boeken: 
 

• Horary Astrology van Derek Appleby – 61 horoskopen 
• Simplified Horary Astrology van Ivy Goldstein-Jacobson – 34 horoskopen 
• Christian Astrology van William Lilly – 35 horoskopen 

 
De optie om deze horoskopen in één keer te importeren is ingebouwd in het selectiescherm van horoskopen, 
waarvan hieronder het voorbeeld. 
 

 
 
In dit scherm is een extra knop ingebouwd, “Toev. Uurhoekhoroskopen”. Als u er op klikt, dan wordt de vraag 
gesteld u dit echt wilt. 
 

Klikt u hier op “No”, dan gebeurt er niets en keert u 
weer terug in het horoskopen selectiescherm. 
 
Klikt u echter op “Yes”, dan begint het importeren 
van de uurhoekhoroskopen direct en na enkele 
seconden krijgt u de melding dat de 130 horoskopen 
zijn toegevoegd aan het horoskopenbestand. 
 
 

 
Als u daarna gaat zoeken in het horoskopenbestand,dan zult u al deze horoskopen tegenkomen. Het vaste kenmerk 
van al deze horoskopen is het volgende: 

 
Het genre is “UURHOEK”, zodat u bijvoorbeeld kunt zoeken in een gesorteerde lijst 
op genre “uurhoek”. Hoe u het bestand kunt sorteren en daarna zoeken staat in de 
basishandleiding van het programma vermeld. 
Referentie is de naam van de schrijver + volgnummer van de horoskoop in het boek 
en de bladzijde waar die horoskoop is te vinden. 
Waar mogelijk is aangegeven of een man of een vrouw de vraag stelde. 
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Elke horoskoop is door mij gecontroleerd en voorzien van de vraagstel-tijd in GMT om alle onduidelijkheid te 
vermijden. Wat de schrijver in het boek vermeldde, heb ik kort overgenomen in het opmerkingenveld, inclusief de 
uitkomst van de kwestie, zodat u hier in feite een kompleet leerboek uurhoekastrologie in bezit heeft. 
 

 
 
Met de geïmporteerde horoskopen kunt u verder alle dingen doen, zoals gebruikelijk en u kunt direct gebruik ma-
ken van alle speciale uurhoekfaciliteiten, zoals ik in de vorige specialuitgave uitgebreid heb toegelicht. 
 
NB: 

• Het bestand met te importeren uurhoekhoroskopen is mee gebrand op de CD en staat vast in de folder 
waarin u het programma heeft geïnstalleerd. Ná importeren staat dit bestand er dus nog steeds! 

• Als u ná het importeren nóg een keer op de knop “Toev. Uurhoekhoroskopen” klikt, dan zal het pro-
gramma weer vragen of dit bestand geïmporteerd mag worden. Klikt u op Yes, dan zal dit NOG EEN 
KEER gebeuren en heeft u dubbele horoskopen in uw bestand staan!! 

• Mocht dit onverhoopt gebeuren, dan is het een-voor-een handmatig verwijderen de enige mogelijkheid! 
Het handmatig verwijderen van een horoskoop uit het bestand is beschreven in de basishandleiding. 

 
 
 
 
 

De horoskooptekening met de klassieke planeten: 
Het Pars, de Maansknopen en…. zeer veel extra’s uit de klassieke Hellenistische astrologie. 
 

 
Als een logisch vervolg op het onderdeel uurhoekastrologie was het wenselijk om een horoskooptekening te kun-
nen hebben met slechts de klassieke 7 planeten, het Pars Fortuna en de beide Maanknopen. Bij al het onderzoek 
naar uurhoekhoroskopen is bij mij de vaste overtuiging ontstaan dat een horoskoop met slechts de klassieke plane-
ten voldoening geeft. De moderne planeten spelen geen enkele rol bij het oplossen van een vraagstuk, alhoewel 
sommige uurhoekastrologen hier weer anders over denken. 
Hoe dan ook, als de behoefte bestaat voor een horoskoop met de klassieke planeten, dan biedt Versie-4 nu deze 
mogelijkheid. U berekent eerst de horoskoop op de gebruikelijke wijze. De klassieke horoskoop kunt u opvragen 
via de volgende menukeuze: 

 
NB: deze keuze is er niet alleen voor uurhoekhoroskopen, 
ook voor geboortehoroskopen kunt u de klassieke tekening 
gebruiken, tezamen met de oude Hellenistische 
duidingsmethoden. 
 
In dit voorbeeld echter wordt een uurhoekhoroskoop gebruikt 
en wel hetzelfde voorbeeld als in Nieuwsbrief No. 7 met de 
vraag uit Appleby’s boek: “kunnen wij ons huis voor een 
goede prijs verkopen?”. 
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Op het moment dat u de keuze “horoskoop Tekening Klassiek” aanklikt, dan krijgt u het volgende “tussen-
scherm”. 
 

 
 
In dit tussenscherm geeft u aan wat u op de klassieke horoskooptekening straks wilt zien. De eerste kolom staat 
altijd op “aan”, dat zijn de klassieke planeten, het Pars Fortuna en de beide Maansknopen. Dit krijgt u altijd in de 
tekening te zien. Maar behalve dat kunt u ook symbolen gebruiken uit de Hellenistische astrologie uit de tweede 
kolom. Deze symbolen zijn van boven naar beneden: 

 
1. Het Pars Daemon, volgens de theorie van Vettius Valens. Dit is uitgebreid in mijn boekbespreking 
aan de orde gekomen in Nieuwsbrief No. 8 en wordt nog in een apart artikel beschreven in één van 
de komende Nieuwsbrieven. 
2. Het Pars Basis, eveneens uit het boek “Anthologie” van Vettius Valens. 
3. Het Pars van Exaltatie, eveneens in de bovengenoemde boekbespreking vermeld. 
4. Het Pars van de planeet Mercurius, eveneens uit Vettius Valens’ Anthologie. 
5. Het Pars van de planeet Venus. 
6. Het Pars van de planeet Mars. 
7. Het Pars van de planeet Jupiter. 
8. Het Pars va de planeet Saturnus. 
 
 
 

 
Door het vakje voor deze symbolen aan te klikken, geeft u aan dat dit symbool in de horoskooptekening moet 
komen. Nu wordt dit nog even leeg gelaten, want bij een uurhoek speelt dit geen rol. 
In de derde en de vierde kolom staan de meest gebruikte Pars-en uit de boeken van Al-Biruni, de grote Arabische 
astroloog. Ook in latere eeuwen zijn deze pars-en regelmatig gebruikt, maar de in de moderne astrologie zijn deze 
punten in de vergetelheid geraakt. Voor deze Pars-en wordt een onderscheidgemaakt tussen dag- en nachtbereke-
ning. 
U heeft zelfs nog de mogelijkheid om de moderne planeten toe te voegen als u ze echt niet kunt missen. 
 
Onderaan staan twee hele bijzondere Pars-en in “voorbereiding”. U kunt ze namelijk zelf maken door een combi-
natie van planeten aan te klikken. Er is een Pars gemaakt op basis van de Ascendant en eentje op basis van het 
MC, waarover later veel meer. 
 
Wij zullen eerst gaan kijken naar de “standaard” klassieke horoskooptekening op basis van dit uurhoekvoorbeeld. 
U gaat naar de tekening door te klikken op de knop “Horoskooptekening”. 
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Dit is dan het resultaat. 
 

 
 
U ziet hier het vertrouwde scherm uit de versies 2A en 3, echter diverse zaken zijn hier weggelaten. U ziet aller-
eerst de planeten die zijn “voorgeselecteerd”. De nauwkeurigheid is natuurlijk die uit versie-3: tot op 0,005 boog-
seconden in de periode +500 tot +2500 en een iets kleinere nauwkeurigheid daarbuiten. Daarbij heeft u de moge-
lijkheid om de standen te laten weergeven in (a) hele graden, (b) graden, minuten, (c) graden, minuten, seconden. 
In extreme gevallen kunt u zelfs uitsluitend het planeetsymbool laten tonen. 
 

   de “radix” aspecten:    
 
Aangezien dit klassieke astrologie betreft, zijn alleen de Ptolemeïsche aspecten mogelijk te tonen in de tekening. 
De functionaliteit is dezelfde als in versie-2A en -3 en is daar gedocumenteerd. 
Om de straal van de planeten in de tekening wat aan te passen, zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar. 

 

      
 
Ook hier is de functionaliteit dezelfde als in versie-2A en -3 en is zeer handig als er veel planeten bij elkaar staan. 
U kunt ze dan wat van elkaar af zetten. 
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Merk tevens op dat er slechts één soort tekening is, namelijk zónder buitenring, omdat de klassieke toepassing dit 
niet nodig heeft. Bij uurhoeken hoeft dat ook niet. De mogelijkheden zijn derhalve: (a) gewone tekening op het 
scherm, (b) gewone tekening zonder buitenring printen. 
 

Merk in dit voorbeeld tevens op dat het Pars 
Fortuna is berekend op 4.20 Vissen, omdat dit een 
nachthoroskoop is (Zon onder de horizon) en het 
Pars volgens de Klassieken dan berekend wordt als: 
ASC + Zon – Maan. 
 
Het Pars Daemon wordt dan juist berekend als : 
ASC + Maan – Zon en komt ergens anders te staan. 
 
 
 

 
Voor de afhandeling van uurhoekhoroskopen is bovenstaande manier van afbeelden voldoende en worden de 7 
klassieke planeten gebruikt plus het Pars en de beide Maanknopen. 
 

----------          ----------          ---------- 
 
Als u echter geboortehoroskopen gaat duiden op de oude Hellenistische wijze, dan zult u ook andere symbolen 
willen betrekken in de tekening. In de hierna volgende voorbeelden wordt dit met diverse voorbeelden toegelicht. 
 
U wilt ook het Pars Daemon, Pars Basis en het Pars van Exaltatie in de horoskooptekening hebben. U kruist dan 
ook deze symbolen aan in het tussenscherm, dat steeds verschijnt als u vanuit het hoofdmenu de keuze “Uurhoek- 
en Klassieke astrologie” / “Horoskoop Tekening Klassiek” activeert. 

 
NB: 
Als u de muis boven het symbool plaatst, dan verschijnt een korte verklaring wat dit symbool 
voorstelt. In het voorbeeld hiernaast worden de drie Hellenistische Pars-en toegevoegd. 
 
 
 
 
 

De horoskooptekening (van een geboortehoroskoop) ziet er dan als volgt uit: 
 
U ziet hiernaast een stuk van de klassieke horoskoop-
tekening, maar met de nadruk op de Hellenistische Pars-en. 
 
Voor een uitleg over de betekenis van het Pars Daemon 
wordt u verwezen naar Nieuwsbrief No. 7, waarin een 
boekbespreking over dit onderwerp werd gedaan. 
 
In de toekomstige Nieuwsbrieven zal ook aandacht worden 
geschonken aan de diverse Hellenistische duidingswijzen. 
 
In het hierna volgende hoofdstuk komt het geprogram-
meerde onderdeel “Aphesis van het Pars Daemon” aan de 
orde. 
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Indien men 1 of meerdere planeten-parsen aanklikt, zoals hieronder is weergegeven, dan worden deze ook in de 
horoskooptekening geplaatst. 
 

  geeft…   
 
De planeet-parsen dienen volgens de oude Hellenistische leer te worden beoordeeld, een gebied dat nog nauwe-
lijks ontgonnen is, maar in de “Anthologie” van Vettius Valens staan diverse verwijzingen naar deze pars-en. Het 
is, in analogie met de aphesis van het Pars Daemon, ook mogelijk om de aphesis van een planeet-pars te doen en 
op Hellenistische wijze de ontwikkeling van een planeet in de tijd te volgen. Daarover volgt nog wat meer in 
hoofdstuk-2 van deze nieuwsbrief. 
 
Als men 1 of meerdere pars-en volgens de leer van Al-Biruni aanklikt, worden deze opgenomen in de horoskoop-
tekening, zoals hieronder getoond. 
 

 geeft….   
 
Elk Pars-symbool is afgebeeld in een “ronde rechthoek” met letters, zoals “Ku” voor kunst, “Ke” voor kennis, 
“Re” voor reizen enzovoorts. 
 
Deze pars-en hebben vooral betrekking op uurhoekhoroskopen en kunnen geselecteerd worden al naar gelang de 
vraagstelling van de uurhoek. Het heeft geen zin om zomaar wat pars-en te betrekken in een geboortehoroskoop, 
dit zal geen enkele zinvolle informatie geven. 
 
NB: 
 
Alle extra symbolen die men in de horoskooptekening wil betrekken, worden compleet herrekend, tezamen de 
basis klassieke planeten en alles wordt netjes gesorteerd in elk teken en in elk huis, tegen de betreffende cusp aan. 
Planeten en pars-en met de hoogste graad staan helemaal naar buiten en naarmate de graad minder is, staat de 
planeet/pars met een kleinere straal naar binnen toe. 
Het kan dus gebeuren dat door toeval vele planeten en pars-en op één lijn staan. Men kan dan zelf wat manipule-
ren met de straal van de planeten om ze beter verdeeld te krijgen. Hierbij geldt het volgende: 
 
De eerste twee planeten of symbolen die worden toegevoegd aan de horoskooptekening (naast de bestaande ver-
plichte klassieke planeten) kunnen worden gemanipuleerd met de volgende instelknopjes: 
 

Met de pijltjes kan men de straal vergroten of verkleinen. Door dit te proberen en dan de horoskoop 
opnieuw te tekenen, kan bekeken worden of de posities beter uitkomen. 
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De volgende selectie van symbolen… 
 

  leidt tot   
 
Als men nu het pars van Mars wat “naar beneden” wil hebben, dan gebruikt men…. 
 

  en dit geeft….   en Mars gaat wat naar binnen. 
 
Door nog een “streepje” lager te zetten, kan men Mars mooi inpassen tussen de rest. 
 
 
De speciale Parsen op basis van de ASC en het MC. 
 
In het “voorselectiescherm” staan de volgende twee opties: 
 

 
 
Door een vinkje te zetten voor 1 of beide parsen, worden ze opgenomen in de horoskooptekening. 
De betekenis van het Pars kut u zelf bepalen, bijvoorbeeld : het Pars van huwelijk voor een man wordt door Va-
lens gedefinieerd als : ASC + Venus – Zon. Men kan nu deze “formule” zelf invoeren als volgt: 
 

 
 
Dit geeft: 
 

Het symbool “AP” geeft aan dat het gaat om een Ascendant-Pars en komt hier uit op 
12.28 Schorpioen. Men kan nu bepaalde analyses uitvoeren op dit pars. U kunt elke 
willekeurige Pars samenstellen op basis van de algemene formule: 
PARS = ASC + planeet1 – planeet2 
 
Voor het MC gebaseerde Pars geldt dan: 
 
PARS = MC + planeet1 – planeet2 
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Klassieke horoskooptekening met het Tekens = Huizen systeem uit de Hellenistische periode. 
 
In diverse klassieke boeken, zoals van Vettius Valens, Firmicus Maternus, Dorotheus van Sidon treft u horos-
kooptekeningen aan met het systeem van Tekens = Huizen. De basis hiervoor is als volgt: 
 

1. Men berekent eerst de ASC op de gebruikelijke wijze op de graad nauwkeurig. 
2. Men neemt nu het zodiakteken van de ASC en u zet dit op NUL graden. 
3. Het tweede huis begint 1 teken verder, ook op NUL graden. 
4. En zo gaat u verder tot u aan het 12e huis bent gekomen. 
5. De planeten tekent u gewoon in op de gebruikelijke wijze, maar wel op basis van deze cuspen die alle-

maal op nul graden staan. 
6. Het Pars Fortuna en alle overige Parsen berekent u op basis van de nauwkeurige ASC-graad. 

 
In deze zo ontzettend eenvoudige wijze van huizenbepaling schuilt een zeer grote kracht en dit systeem werd 
eeuwenlang met succes gebruikt door de klassieken. Pas veel later tijdens de Middeleeuwen toen ook de wiskunde 
langzaam zijn intrede deed, werden andere huizensystemen bedacht op basis van de meest uiteenlopende uit-
gangspunten, al dan niet de plank volledig miskleunend. 
 
In het programma Newcomb Versie-4 kunt u dit systeem ook toepassen – het wordt sterk aangeraden als u de 
Hellenistische astrologie nader wilt onderzoeken. Hiervoor is een speciale optie gemaakt die zich in het hoofd-
scherm bevindt. 

  
Als u het vinkje aanzet zoals is aangegeven en u DAARNA op de knop 
“Bereken Horoskoop” klikt, dan wordt de horoskoop volgens bovenstaand 
systeem berekend en kunt u het ook als zodanig afbeelden. 
Ik geef u weer een voorbeeld van mijn eigen horoskoop. 
 
Na de berekening toont u de Klassieke Horoskooptekening en u vult het 
“tussenscherm” in met de symbolen die u wilt zien.  
 

 
Het resultaat ziet er als volgt uit: 

 
Oorspronkelijk was de ASC 3.26 Weegschaal. Door toepassing 
van het Tekens = Huizen systeem is de Ascendant nu gewoon 
“Weegschaal” en u ziet elk volgend huis met 1 teken verder 
genoteerd staan. Dit heeft hier en daar consequenties, 
bijvoorbeeld voor de Maan die nu in het 8e huis komt in plaats 
van in het 9e bij het Placidus-systeem. 
Onderschepte tekens komen nooit voor en ook voor hogere 
breedtegraden komen er geen problemen met de huizencuspen. 
 
U moet alleen wél de filosofie van de Hellenisten volgen om een 
klassieke analyse te maken met alle “toeters en bellen” die de 
Ouden toepasten. 
 
 
 
 

 
NB-1: 
Als u weer de oude huizenverdeling terug wilt, moet u eerst het vinkje uitzetten in het hoofdscherm en daarna de 
horoskoop opnieuw berekenen en dan keert alles weer terug. 
 
NB-2: 
Verwar dit systeem niet met het gelijke huizensysteem vanaf de ASC dat o.a. door Ptolemeus werd gebruikt. Die 
optie zit al vanaf versie-1 ingebouwd en ziet er als volgt uit. In de radix-parameters geeft u eerst dit huizensysteem 
op, daarna berekent u de horoskoop opnieuw. 
De voorbeelden vindt u hieronder. 
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De radix-parameters: 
 

 en daarna    
 
Bij dit systeem staat de ASC op zijn oorspronkelijke berekende graad en elk volgend huis staat 1 teken verder op 
DEZELFDE graad. Het lijkt er heel erg veel op, maar het is net niet helemaal wat de oeroude klassieken voor 
ogen hadden. 
 
Tot slot nog even iets over de horoskoooptekening via het Tekens = Huizen systeem. In het plaatje op de vorige 
pagina ziet u de ASC op nul graden. Ook het 10e huis (beter gezegd: het 10e teken) vindt u daar terug. Maar waar 
staan nu de werkelijk berekende ASC en MC? 
 
Dit kunt u mooi zichtbaar maken aan de hand van de mooie PARS-optie in het tussenscherm. U geeft daar het 
volgende op: 
 

 
 
Met andere woorden: ASC + Zon – Zon = gewoon de berekende ascendant en… 
MC + Zon – Zon = gewoon het berekende MC. 
Daarna toont u de horoskooptekening. 

 
Het “mathematische” MC staat hier ook toevallig in het 10e huis, maar het kan 
evengoed in het 9e huis staan of in het 11e huis, afhankelijk of er onderschepte 
tekens waren in het 9e of 10e huis. 
De Ouden hadden een andere filosofie over iemands beroepsleven of roeping. Zij 
gingen uit van het 10e teken voor dit onderwerp en bepaalden samen met het 
“MC” hoe men tegenover het werk (of beroep) stond. In de oude klassieke 
literatuur vindt u dat op diverse plaatsen terug. 
 
 
 

 
Nog een extreem voorbeeld van mijn oud- leermeester J.B. Gieles: Tekens = Huizen systeem: 

  en Placidus:   
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Zijn Ascendant staat op 29.06.02 Boogschutter en het MC op 4.19.43 Schorpioen. In de Hellenistische horoskoop 
zijn deze oude punten weergegeven in het Tekens = Huizen systeem. 
Nu staat zijn oude MC in het 12e huis en dit geeft ook o.a. dat hij veel problemen heeft gehad in zijn vele tiental-
len beroepen (en 13 ongelukken) en dat zijn uiteindelijke “roeping” op het geestelijke, occulte vlak ligt, getuige 
eveneens de 12e huis plaatsing. Tevens is het volgende interessant: 

 
Zijn Pars Fortuna volgens de nachtformule staat nu in het 4e huis, nagenoeg 
conjunct de Maan. Zijn Pars van Exaltatie die ook de roeping aangeeft of datgene 
waarbij men zich op zijn best voelt of waarbij men tot grote hoogten komt (theorie 
Vettius Valens) , staat op 8.19 Waterman, het teken van de astrologie in het 3e 
huis (lesgeven, vertellen). 
 
 
 
 
 

Met alle bovenstaande getoonde mogelijkheden heeft men een mooi instrument in handen om de oude klassieke, 
Hellenistische theorieën nader te onderzoeken. 
 
 

----------          ----------          ---------- 
 
 
 

Totaal nieuw voor welk Nederlands astrologieprogramma dan ook:  
De Aphesis van het Pars Daemon, een recentelijk blootgelegd “geheim” uit de Hellenistische astrolo-
gie. 

 
 
In Nieuwsbrief No. 8 heeft u de uitgebreide bespreking kunnen lezen van het boek van Martien Hermes over de 
Aphesis van het Pars Daemon, een recentelijk blootgelegd “geheim” uit de Hellenistische astrologie door de ver-
talingen van het Griekse boek “Anthologie” van Vettius Valens door medewerkers van het project Hindsight uit 
Amerika. In de komende nieuwsbrieven zal ik ook besprekingen geven van de afzonderlijke volumes van dit om-
vangrijke boekwerk, waarvan ik vrijwel alles in bezit heb. Het zijn geen makkelijk geschreven boekdelen en alles 
vereist zorgvuldige studie tot op elk detail en veel ervan is nog onbegrepen en zal getoetst moeten worden aan de 
praktijk. Dit vormt dus voldoende studie voor de komende jaren. 
De boeken 2 en 4 uit de Anthologie en het boek van Martien Hermes hebben  mij doen besluiten om de Aphesis 
op te nemen in het onderdeel Klassieke Astrologie van het programma Newcomb Versie-4. 
Dit is niet alleen nieuw voor een Nederlands astrologieprogramma, want ik ben ervan overtuigd dat dit nog niet 
bestaat in een ander (Nederlandstalig) programma, maar het biedt zelfs mogelijkheden die Curtis Manwaring niet 
in zijn software heeft opgenomen, namelijk de Aphesis van andere Parsen. De hoogste tijd voor een overzicht. 
NB: de aphesis werkt vooralsnog uitsluitend met de klassieke 7 planeten en het gebruik van het Tekens = Huizen 
systeem, waarover u hierboven alles heeft kunnen lezen. 
 
U begint dus met het uitrekenen van een horoskoop op basis van de oude klassieke manier met gebruik van de 
dag- en nachtberekening van het Pars Fortuna (en Pars Daemon). Ik zal als voorbeeld mijn eigen horoskoop ne-
men, waarmee ik natuurlijk de meeste zaken kan controleren. 
Na de berekening, start u de Aphesis op met de volgende menukeuze: 
 

 
 
Hierna krijgt u een leeg scherm te zien met diverse knoppen die allemaal hieronder worden verklaard. Het beste 
kunt u dit scherm helemaal maximaal maken, zodat straks alles zijn plek kan krijgen. 
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Het eerste wat u doet is het berekenen van de posities van alle Parsen, dus het Pars Fortuna, het Pars Daemon en 
de Parsen van de planeten. Dit doet u met de knop “Bereken posities”. Het resultaat zier er dan als volgt uit.: 
 

 
 
U ziet hier het Pars Fortuna op 10.45.57 Tweelingen en het Pars Daemon op 26.06.20 Steenbok volgens toepas-
sing van de eerder gegeven formules. Ook de posities van de andere Parsen ziet u staan. Ook valt het op dat het 
controlelampje dat eerst rood was, nu groen is gekleurd, waarmee aangegeven wordt dat het systeem nu klaar is 
om de Aphesis daadwerkelijk te starten. 
Om de Aphesis te starten, klikt u op de knop “Bereken Aphesis” en het resultaat ziet er als volgt uit: 

 
Standaard staat het selectievakje op Pars Daemon, zodat ook daadwerkelijk 
de aphesis van het Pars Daemon wordt gestart. 
Het resultaat staat eronder in een tabel die altijd 12 regels telt en dit stellen 
de hoofdperioden voor op basis van de definities in het boek van Vettius 
Valens. Aangezien mijn P.Daemon in Steenbok staat, begint de eerste 
hoofdperiode dan ook in Steenbok en die duurt 27 jaren van 360 dagen. De 
start is op de geboortedag, 15-09-1957 en de periode eindigt op 26-04-
1984 en deze datum is gelijk aan de start van een nieuwe hoofdperiode in 
de Waterman en die duurt 30 jaren van 360 dagen. 
Het programma rekent natuurlijk nauwkeurig al die dagen uit en komt met 
een datum volgens onze eigen kalender. 
 
Mijn beroepsleven begon inderdaad in 1984 definitief. In 1983 ging ik 
voor het eerst werken als uitzendkracht na jarenlange studie en 
vervangende dienstplicht. Ik begon in augustus 1983 te werken gedurende 
6 maanden, waarna ik rond maart/april 1984 in vaste dienst kwam. 
 

 
Ik heb sinds die tijd slechts TWEE werkgevers gehad. In mijn eerste baan werkte ik tot aug. 1991, daarna nam ik 
een andere baan aan van sept. 1991 tot heden…U ziet, mijn “beroeps” leven bestaat uit slechts twee zeer lange 
perioden, eentje tot aan 1984 die bestond uit studie (hoofdperiode Steenbok) een eentje die voortduurt tot heden 
(duur reeds 9+18 jaar in twee beroepen) in de Watermanperiode die van 1984 tot 2013 duurt. Vanaf 2013 kan ik 
dus rekenen op een overgang binnen mijn beroepsleven (andere baan of andere functie), want dan gaat de hoofd-
periode over op Vissen en die duurt slechts 12 jaar tot 2025. Tegen die tijd ben ik 67 jaar (!!!) en mag ik met pen-
sioen – als de planeten het toestaan….. 



 
Astrologische Nieuwsbrief, Editie 9   -  Jaargang 2, No. 6                                                              Blz.  13 

 
 
Maar binnen de hoofdperiode kunt u ook verdere details over de SUBperioden opvragen. Een voorbeeld: de 
hoofdperiode Waterman is nummer-2. Deze hoofdperiode kan dan worden gesplitst in kleinere subperioden die 
elk hun eigen lengte hebben. 
 

In het vakje zet u het getal “2” neer of u selecteert dit met de pijltjes. 
Vervolgens klikt u nog een keer op de knop “Bereken Aphesis” en 
vervolgens worden alle subperioden getoond in een tweede kolom. 
Bovenaan ziet u staan “Niveau-2”. De hoofdperioden hebben 
allemaal Niveau-1. 
De eerste subperiode onder de hoofdperiode Waterman begint op 
26-04-1984. De eerste subperiode start altijd in hetzelfde teken als 
de hoofdperiode, dus ook hier Waterman en duurt 30 maanden van 
30 dagen (Hellenistische jaren en maanden), ofwel 900 dagen vanaf 
26-04-1984 en eindigt daarmee op 13-10-1986 en op diezelfde dag 
begint de volgende subperiode in het teken Vissen en die duurt 12 
maanden van 30 dagen = 360 dagen en loopt van 13-10-1986 tot 08-
10-1987 en zo gaat het door. 
Merk op dat ná de subperiode in Steenbok op 25-08-2001 er een 
“oppositiesprong” plaatsvindt. Steenbok wordt dus niet gevolgd 
door Waterman, maar door het teken dat tegenover Waterman ligt, 
nl. Leeuw. Dit geheel volgens de theorie van Vettius Valens. 
 
 

 
In die periode was ik bezig in een projectteam om de organisatie op het werk anders te laten lopen, er werd een 
nieuwe afdeling opgericht volgens een geheel nieuw concept en dit kreeg langzamerhand vorm. Het was de be-
doeling dat die nieuwe afdeling per 01-02-2002 zou beginnen in een nieuw kantoorpand en ikzelf zou ook zitting 
nemen in die nieuwe afdeling met nieuwe taken, enz.. 
 
Om die details verder te bekijken, moet men de subperiode 13 onder Leeuw die duurt van 25-08-2001 tot 18-03-
2003 wéér uitsplitsen in nóg een subperiode. 
 

Men selecteert dan subperiode-13, zoals aangegeven 
en klikt nogmaals op de knop “Bereken Aphesis”, 
waarna de tweede subperioden worden berekend. 
 
In het voorbeeld gaat het om de subperiode Leeuw 
die 19 maanden duurt en de sub-sub periode daarvan 
duurt 19 maanden van 30 dagen gedeeld door 12 is 
48 dagen en deze duurt van 25-08-2001 tot 11-10-
2001. Daarna begint de volgende sub-sub periode. 
 
De nieuwe functies begonnen op 02-01-2002 dus wij 
moeten de sub-sub periode onder Schorpioen nog één 
keer uitsplitsen. 
Nummer-4 wordt dus aangegeven voor het nóg diepe-
re niveau en vervolgens wordt de aphesis nog een 
keer gestart. 
 
 
 
 

 
De complete aphesis vindt u op de volgende bladzijde. Het niveau-4 is het kleinste niveau en wordt geteld in da-
gen en uren, maar dat laatste vind ik schromelijk overdreven en heb ik weggelaten uit de programmering. U ziet 
de laatste aphesis weer eindigt in hetzelfde teken Waterman dat ook in de hoofdperiode staat. De planeet Saturnus 
die in de klassieke leer over dit teken heerst, is tevens de definitieve heer van het Pars Daemon, want dat staat in 
Steenbok. Saturnus speelt de grootste rol hier. 
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Of het allemaal toevallig is of niet, ik kan het nog niet beoordelen, want dit hele systeem moet langdurig en inten-
sief bestudeerd worden. De datum van 01-01-2002 is natuurlijk wél akelig nauwkeurig!! 
 
Als u het hele scherm wilt schoon krijgen, klikt op de rode CLR knop en wordt alles schoongemaakt. De getallen 
in de vakjes staan er echter nog wel.. Die kunt u in 1 keer weghalen dia de RESET-knop. 
Voor… 

 
 
en na….. 

 
 
 
NB: 
Indien het P. Daemon én het P.Fortuna samen in één teken staan, zoals bij Salman Rushdie, dan start de aphesis 
van het P.Daemon in het daaropvolgende teken. Het programma doet dit op correcte wijze. 
 
Aphesis van de andere Parsen. 
 
Vettius Valens geeft in zijn “Anthologie” ook enkele voorbeelden, waarbij hij de Aphesis toepast op het Pars For-
tuna en niet op het Pars Daemon. Eén van die redenen was dat het kind geen 14 jaar werd en dat daarom het Pars 
Fortuna gebruikt moet worden om vooral lichamelijke zaken aan te geven en zaken waarover men zelf geen macht 
heeft, dus dingen die buiten je eigen toedoen om gebeuren. 
Ook voor bepaalde beroepen waarbij het fysieke sterk overheerst boven het geestelijke, wordt vaak het Pars For-
tuna gebruikt in de aphesis. 
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In de voorbeeldhoroskoop start u de aphesis op het Pars Fortuna als volgt: 
 

 
 
U berekent eerst de posities met de bovenste knop. Daarna stelt u het selectievak in op het Pars Fortuna, zoals hier 
aangegeven is. Tenslotte start u de aphesis en het resultaat is als volgt: 

 
Het Pars Fortuna staat in mijn horoskoop op 10.45.57 Tweelingen. De 
Aphesis begint dus in Tweelingen en wel op de eerste dag van mijn 
geboorte, 15-09-1957. 
De eerste hoofdperiode in Tweelingen duurt 20 jaren van 360 dagen en 
duurt dus tot 02-06-1977. In die periode had ik erg veel last van bronchitis 
tot aan mijn 10e jaar, toen alles snel oploste. Wanneer dit allemaal begon, 
weet ik niet meer.  
Wij verhuisden in april 1967 en 1 maand eerder begonnen mijn ouders het 
nieuwe huis schoon te maken en in te richten. Als klein kind van 9 jaar liep 
ik helemaal zelf vanuit de binnenstad van Delft ca. 5 kilometer naar de 
westkant waar het nieuwe huis stond. Vanaf die tijd begon alles beter te 
worden. Mijn bronchitis verdween en de nieuwe school vond ik fantastisch 
en dit was in alle opzichten een doorbraak. 
 
De eerste subperiode moet dan beginnen bij nummer-1 om de verdere 
details te zien. 
 
 

 
Men selecteert dan het getal “1” in het vakje en men klikt weer op “Bereken Aphesis”. 
 

In het voorbeeld heb ik op het eerste subniveau, 
subperiode-7 genomen die loopt van 30-06-1966 tot 
25-06-1067. Deze is weer in verdere details 
uitgesplitst in de laatste kolom. 
 
Opmerkelijk is weer dat deze subperiode óók in 
Tweelingen valt, net zoals de hoofdperiode van het 
Pars Fortuna. De datum 17-03-1967 ligt akelig dicht 
bij mijn eerste pogingen om het nieuwe huis te 
bekijken. Vanaf april ging ik naar de nieuwe school, 
vermoedelijk was dit na´15 april, onze verhuisdatum. 
 Sub-sub periode-7 moet dan nog een keer worden 
uitgesplitst. 
 
 
 

In ieder geval kan men met dit mooie klassieke systeem naar hartelust experimenteren met zowel het Pars Dae-
mon als met het Pars Fortuna, waarover door Vettius Valens het meeste werd geschreven. 
 
Het is echter ook mogelijk om de planeet-parsen via aphesis te laten lopen. Als voorbeeld zal ik de Aphesis van 
het Pars van Mercurius tonen in mijn eigen horoskoop. Dit zijn geen kleinigheden en achter de theorie van Valens 
zit een zéér grote waarheid en inhoud en zal nog jaren van studie vergen. 
 
In het selectievak kiest men dan Mercurius en vervolgens start men de aphesis weer. 
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In de kolom ziet men nu de hoofdperioden. Het Pars van Mercurius staat in 
Kreeft en dus is de Maan de primaire heer. Men moet tevens de klassieke 
tekening erbij betrekken. 
 

 
 
Dan blijkt hoezeer het Pars van Mercurius is betrokken bij het gezinsleven en hoe de motivatie tot leren, maar ook 
de bronchiale aanleg (Mercurius) is bepaald door de huiselijke situatie. De prominente stand van het P.Mercurius 
in het 10e huis in Kreeft geeft aan dat de bronchitis voornamelijk werd veroorzaakt door een vochtig huis (Kreeft, 
10e huis). Pas toen wij verhuisden naar een heel ander huis mét een tuin, knapte ik zienderogen op, maar tevens 
mijn moeder die een zenuwinzinking meemaakte door dat oude huis met zijn vocht en mierenoverlast. 
 
De subperioden zijn als volgt: 

 
Merk op hoe in de sub-sub periode op 13-04-1967 
het teken Kreeft weer voorkomt, het teken dat ook 
de hoofdperiode beheerst, waarbij de Maan de 
algehele heer en motiverende factor is van 
Mercurius. 
Zie ook hoe de oppositiesprong plaatsvindt van 
Boogschutter – niet naar Steenbok – maar naar het 
teken tegenover Steenbok, Kreeft dus. 
 
De verhuizing was cruciaal voor de ontwikkeling 
van Mercurius’ lerend vermogen en de fysieke 
belemmeringen van bronchitis. 
 
De onderliggende motivatie voor de werking van 
Mercurius kan men uit de diverse hoofdperioden 
halen, die achtereenvolgens in Kreeft, Leeuw en 
nu Maagd vallen. 
 

 
Vooral de huidige periode die loopt van 2001 tot 2020 is een zéér krachtige, aangezien Mercurius nu de heer zélf 
is over zichzelf. De planeet motiveert zichzelf en studie en onderzoek staan op de allerhoogste plaats. 
Het voert natuurlijk te ver om hier op al deze details in te gaan en dit is mooie leerstof voor volgende edities van 
de Nieuwsbrief. 
 
Het is hiermee in ieder geval duidelijk dat er spectaculair onderzoek kan worden verricht met dit “geheim” dat uit 
de oude klassieke schatkamers is opgegraven. 
 
 

----------          ----------          ---------- 
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De mogelijkheid om 210.000 extra plaatsnamen uit vele landen toe te voegen aan uw plaatsnamenbe-
stand. 
 

 
Het huidige plaatsnamenbestand bevat bijna 20.000 plaatsnamen met coördinaten uit meer dan 150 landen uit de 
hele wereld en biedt een zeer groot bereik voor elke astrologiebeoefenaar. Voor de landen Nederland, België en 
Duitsland zijn zelfs duizenden plaatsnamen opgenomen van zelfs de kleinste dorpjes en gehuchten, dus voor de 
allereerste behoefte dekt programma Newcomb Versie-3 een zéér groot bereik af. 
 
Kopers van Versie-3 kregen (en krijgen) op hun CD ook nog eens een extra bestand met 9600 plaatsen uit Austra-
lië, 1073 plaatsen uit Israël en 4705 plaatsen uit Canada, in totaal dus nog eens 15.378 plaatsen, vooral bedoeld 
voor “emigranten” horoskopen uit de betreffende landen. De instructie om deze extra plaatsnamen te importeren 
zit als een helpbestand ingebouwd in het helpmenu. Hiermee komt het totaal aantal plaatsen voor Newcomb Ver-
sie-3 dus op 35.126. 
 
Met Versie-4 krijgt u nóg eens een plaatsnamenbestand aangeleverd met ruim 209.000 (!!!) extra plaatsnamen. De 
optie om deze te importeren, vindt u in het selectiescherm voor plaatsnamen, zoals hieronder is aangegeven. 
 

Door te klikken op de grote rode knop 
“Toevoegen 209.000” plaatsnamen” 
kunt u de import beginnen. 
Eerst krijgt u de vraag of u dit wel 
wilt. 
Kiest u voor “No”, dan gebeurt er 
niets en blijft u in het scherm zoals 
hier links is getoond. 
 
Kiest u voor “Yes”, dan begin het 
importeren en dit kan enige tijd in 
beslag nemen, al naar gelang de 
snelheid van uw PC. 
 
 
 
 

 
NB: 
De eerstvolgende keer dat u het programma Newcomb-V4 weer start, duurt het veel langer voordat u kunt begin-
nen met werken, omdat het plaatsnamenbestand automatisch wordt gekoppeld. De vertraging kan tussen de 20 en 
30 seconden bedragen. Als u dit té hinderlijk vindt, dan kunt u weer terug naar de oude situatie, waarover later 
meer informatie. 
 
Omdat het zoeken met zoveel plaatsen wat moeilijker wordt, heb ik een extra zoekfunctie gemaakt, waarbij u ook 
op het land kunt zoeken tezamen met de plaatsnaam. 
Enkele voorbeelden: u zoekt op een plaats waarin “ford” voorkomt. Normaal krijgt u dit: 
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Er zijn 46 zoekresultaten. Als u al weet in welk land het ligt, dan kunt u nu tevens het land selecteren. Ik kies voor 
India…. U kunt het land uit de lijst selecteren. 
 

 en    
 
U zoekt nu met de aangegeven knop en niet met de oude “Zoek” knop. De resultatenlijst wordt dan: 

 
 
Alle combinaties van plaats met “ford” en het land met “India” worden nu getoond. Op deze wijze kan sneller en 
directer een keuze gemaakt worden. Vooral bij plaatsen met een “gewone” naam zou het zoeken zonder landnaam 
zeer veel resultaten kunnen geven en dat zou de keuze kunnen bemoeilijken. 
 
U kunt ook de plaatsnaam “leeg” laten en alleen het land kiezen, zoals hieronder is getoond voor Italië. De lijst 
geeft dan gewoon alle plaatsen in Italië die hier voorkomen. 
 

 
 
 
NB: 
Het zou kunnen gebeuren dat u alle 210.000 plaatsnamen heeft geïmporteerd en dat u op een bepaald moment, 
véél later de import knop nóg een keer gebruikt. 
Dat zou veel schade toebrengen, want dan zit u met 210.000 dubbele plaatsnamen plus een zéér lange opstarttijd. 
Dit heb ik verhinderd door te testen hoeveel plaatsnamen er in het actuele bestand zitten. Als dit er meer dan 
200.000 zijn, dan is dat een teken dat de importoptie als een keer gebruikt is. Het programma zal dan waarschu-
wen en melden dat de import al een keer gedaan is en de actie afbreken. Op deze wijze is er dus een bescherming 
voor dubbele import. 
 
 
Wat te doen als de langere opstarttijd problemen geeft? 
 
Het lukt helaas niet om de koppeling ongedaan te maken bij de opstart van Newcomb. Dit betekent dus dat het 
programma dan een verbinding legt met ruim 230.000 plaatsnamen en dat kost tijd, ergens tussen de 20 en 30 
(evt. 40 seconden). Eenmaal draaiende, dan merkt u niets meer van de vertragingen kunt u alles doen zonder ver-
tragende effecten. Dit is dus alléén bij de eerste start van het programma (uiteraard elke keer als u het programma 
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voor het eerst start). U kunt dan terugvallen op het oude plaatsnamenbestand dat onder een andere naam is meege-
leverd op de installatie-CD.  
 
NB: 
U moet het programma Newcomb NIET aan hebben staan voor onderstaande operatie! 
 
In de folder waarin u het programma hebt geïnstalleerd ziet u deze bestanden min of meer bij elkaar staan: 
 

 
 
De met rood omcirkelde twee bestanden verwijdert u. 
 
Hierna selecteert u de twee blauw omcirkelde bestanden. Dan klikt u rechts met de muis en u krijgt het volgende 
menu te zien waarin u voor kopiëren kiest: 

 
Dan klikt u op de naam van de folder, dat zal in de meeste gevallen 
c:\astro\newcomb4 zijn. 
Daar kiest u dan voor plakken. De gekopieerde bestanden worden dan in dezelfde 
folder geplaatst, maar met een andere naam, namelijk: 
 

 
 
 
 

 
Tenslotte geeft u deze bestanden hun naam en wel: 
 
Kopie van PLN.MDX wordt PLNAMEN.MDX 
Kopie van PLN.DBF wordt PLNAMEN.DBF 
 
Met de bestanden PLNAMEN.MDX en PLNAMEN.DBF kan het programma dan weer werken. 
 
 

----------          ----------          ---------- 
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De vijf grootste planetoïden: Ceres, Pallas, Juno, Vesta en Astraea toegevoegd aan de berekeningen 
en de horoskooptekening voor de periode 1900-2050. De planetoïde Cheiron uitgebreid met de perio-
de 1728 – 1900, derhalve nu in totaal van 1728 tot 2050. 

 
Op verzoek van diverse mensen die het programma Newcomb al een tijdje gebruiken, heb ik in de bestaande Ver-
sie-3 de posities voor de planetoïde Cheiron geprogrammeerd in het globale tijdvak 1900-2050 met een precisie 
van ongeveer enkele boogseconden. 
Deze programmering wordt in Versie-4 uitgebreid voor het tijdvak 1728-1900 met dezelfde nauwkeurigheid, zo-
dat het nu voor het totale tijdvak 1728-2050, dus een periode van 320 jaar, mogelijk is om de posities van de pla-
netoïde Cheiron tot op een halve boogseconde te bereken, inclusief declinatie, breedte, Rechte Klimming en af-
stand tot de Aarde in AU (astronomische eenheden). 
Om deze posities te verkrijgen, dient men eerst bij de radix instellingen het vakje “Cheiron” aan te kruisen, zoals 
hieronder wordt getoond. 
 

 
 
Nadat dan de horoskoop is berekend en eventueel de progressies zijn opgegeven, kan men de resultaten opvragen 
in het rapport “Radix en Progressieve gegevens”. In het voorbeeld hieronder zijn de gegevens getoond van de 
beroemde Duitse schrijver Goethe. 
 

 
 

 
 
Deze berekende positie is – net zoals voor alle andere planeten een true positie, rekening houdend met de dage-
lijkse nutatie van de Aardas. De nutatie op deze dag (en tijd) bedraagt 17,302 boogseconden, zodat, wanneer wij 
dit van deze stand af halen, er vergeleken kan worden met de BDL-astronomische efemeride die de posities geeft, 
zónder nutatie.  
Dus 16.44.18,4 Weegschaal – 17,3 boogseconden = 16.44.01,1 Weegschaal. 
 
De supernauwkeurige efemeride van het BDL geeft voor deze datum en tijd het volgende: 
 

 en   
 
De lengte van Cheiron is daar dus 16.44.00,7 Weegschaal, een verschil van slechts 0,4 boogseconden!  
De Declinatie is nauwkeurig tot op 0,2 boogseconden. De dagsnelheid wijkt slechts 2 boogseconden per dag af. 
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De progressies op datum worden ook berekend met de berekende positie van Cheiron, zoals hieronder is getoond. 
Dit is niet nieuw en was al een functionaliteit in Versie-3. 

 
 
Ook in de radixaspecten doet Cheiron mee in het “aspectenlijstje”, zoals hieronder getoond, maar ook dat is niets 
nieuws, want deze functionaliteit was al in versie-3 voorhanden. 
 

 
 
Ook de afbeelding van Cheiron in de horoskooptekening is, zoals die was in Versie-3, maar in Versie-4 is een 
speciale variant gemaakt voor de “moderne” zaken, waarover in het volgende hoofdstuk veel meer informatie. 
 
De andere planetoïden. 
 
Voor de vijf grootste (en eerste ontdekte planetoïden) Ceres, Pallas, Juno, Vesta en Astraea zijn ook berekeningen 
mogelijk voor het tijdvak 1900-2050. 
Om deze berekening mogelijk te maken, is er een optie bij geprogrammeerd, die men handmatig moet instellen bij 
de radix opties, zoals hieronder getoond is: 
 

Het aanklikken van deze optie zorgt ervoor dat ALLE VIJF 
planetoïden tegelijk worden berekend. 
Het gaat echter wél ten koste van de berekening van alle 
“Arabische punten”. Het is dus het één of het ánder. 
 
Als u dus bijvoorbeeld in eerste instantie enkele Arabische 
punten had aangeklikt, zoals hierna getoond, dan zal het 
aanklikken van de optie voor de planetoïden, alle opties van 
de Arabische Punten wissen! 
 
 
 
Hiernaast ziet u bijvoorbeeld enkele Arabische Punten 
aangekruist, maar die zullen allemaal gewist worden als de 
optie voor de planetoïden gebruikt. 
De reden hiervoor is dat ik dezelfde rekenroutines heb 
gebruikt voor het berekenen van de posities en de aspecten 
op datum, een zéér uitgebreid en ingewikkeld onderdeel in 
het programma. 
 
 

 
Om weer niet het wiel te moeten uitvinden, heb ik gebruikt gemaakt van dezelfde rekenroutine, alleen is de positie 
van het Arabische Punt vervangen door de positie van de planetoïden. 
 
Het resultaat van die optie ziet u hieronder in de voorbeelden. 
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De lijst met progressies op datum bevat dus ook de aspecten op deze planetoïden voor de liefhebber. 
 

 
 
In het menu onderdeel “Rapporten”.. 

 
 
is een overzicht opgenomen met de berekende posities van deze planetoïden. 

 
 
 
Tot slot nog even een overzicht van het datumbereik en nauwkeurigheid voor de planetoïden in Versie-4: 
 
Cheiron:  tussen 20 mei 1727 en 23 juli 2044. 
Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Astraea:  tussen 1 januari 1900 en 1 augustus 2050. 
Nauwkeurigheid: ongeveer 0,5 boogseconde. 
 
Buiten dit datumbereik worden de posities berekend als 0.00.00 Ram en komen als zodanig terug in alle rappor-
ten, aspectenoverzichten, progressies op datum en in de horoskooptekening. 
 
Voorbeeld voor 1 januari 1700 om 0.00 uur ET: 
 

 
 
 

---------          ----------          ---------- 
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De horoskooptekening met de moderne planeten plus evt. planetoïden en… enkele extra’s. 
 
 

 
Op een min of meer analoge manier als voor de klassieke horoskooptekening is er in Versie-4 nu ook een horos-
kooptekening beschikbaar, speciaal voor de moderne planeten, de (tevens nieuw) geïntroduceerde planetoïden, 
enkele Parsen en ook de (fictieve) punten van de Zwarte Maan en de Zwarte Zon, dit laatste op basis van diverse 
verzoeken van gebruikers van Versie-3. Voor dit doel is er een speciale optie gebouwd in het hoofdmenu, zoals 
hieronder is afgebeeld: 
 

Een paar plaatsen hoger ziet u de oude bekende optie “Horoskoop-
tekening Standaard” staan, maar die wordt niet voor ons doel 
gebruikt. 
 
Als u op de optie “Horoskooptekening met moderne planeten / 
planetoïden” heeft geklikt, krijgt u een selectiescherm te zien, waarin 
u kunt aangeven welke planeten en/of punten u in de 
horoskooptekening afgebeeld wilt zien. 
 

Dit tussentijdse selectiescherm ziet u hieronder afgebeeld. 
 

 
 
U ziet hier in de eerste kolom de Klassieke 7 planeten afgebeeld plus het Pars Fortuna en de Noordelijke Maans-
knoop, ofwel Draconis. Deze staan met grijze vinkjes aangeduid en die krijgt u altijd in de tekening te zien.  
Optioneel kunt u ook de Zuidelijke Maansknoop, ofwel Cauda Draconis aanklikken. 
 
De moderne planeten Uranus, Neptunus en Pluto staan “standaard” aangevinkt, maar u kunt ze desgewenst ook 
uitzetten. Onderaan in de tweede kolom ziet u ook weer de Klassieke punten “Pars Daemon”, “Pars van Basis” en 
“Pars van Exaltatie” staan. In feite hebben ze hier in de moderne tekening niets te zoeken, maar mocht u ze willen 
toevoegen in al het “moderne geweld”, dan bent u hier vrij in. 
 
In de derde kolom vindt u de namen van de planetoïden Cheiron, Ceres, Palles, Juno, Vesta en Astraea en u kunt 
naar keuze een of meerdere planetoïden aanvinken. 
In de vierde kolom vindt u de opties voor de Zwarte Maan en Zwarte Zon, waarover iets verderop meer informa-
tie. 
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In analogie met de klassieke horoskooptekening kunt u ook hier twee Parsen zelf samenstellen. Het ene Pars is 
“Ascendant”-gebaseerd en heeft de algemene formule: ASC-PARS = Ascendant + planeet1 – planeet2 
 
Het andere Pars is “Midhemel”-gebaseerd en heeft als algemene formule:  
MC-PARS = MC + planeet1 – planeet2 
 
Door de juiste “planeet1” en “planeet2” te selecteren in de vakjes kunt u uw eigen Pars samenstellen en laten af-
beelden. Enkele voorbeelden hieronder laten wat verschillende mogelijkheden zien: 
 

In dit voorbeeld worden alle planetoïden aangevinkt, tezamen met de moderne planeten. 
De resulterende horoskooptekening vraagt u op met de grote knop aan de onderkant van 
het selectiescherm. 
 

 
 

 
Het resultaat ziet er als volgt uit: 
 

 
 
De planetoïden-symbolen worden aangegeven met ruitvormige figuren met de afkorting van de planetoïde er in, 
zoals Ce (Ceres), Pa (Pallas), Ju (Juno), Ve (Vesta) en As (Astraea). Cheiron wordt aangegeven met zijn eigen 
symbool. Als de planetoïden retrograde lopen, worden ze aangegeven met een blauw gekleurde ruit met de afkor-
ting in witte letters, waarbij ook de “R” van retrograde is aangegeven. 
Alle planeten, planetoïden en punten worden ingetekend volgens de bekende methodiek: punten met de hoogste 
graad staan zoveel mogelijk aan de rand en als er meerdere planeten / punten bij elkaar staan, wordt de planeet 
met de kleinere graad steeds dichter bij het middelpunt getekend. 
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Mochten er ruimteproblemen ontstaan doordat de planeten en/of symbolen te dicht bij elkaar staan, dan kunt u 
met de twee stelvakjes de “straal” van de planeet een beetje reguleren. Hierbij moet u goed bedenken dat er 
slechts twee stelvakjes zijn en dat de planeten/symbolen die dit betreffen, worden bepaald door de volgorde waar-
in u ze aanklikt, zoals hieronder is aangegeven: 
 

De planeten Uranus, Neptunus en Pluto vallen hier niet onder. De 
volgorde bepaling begint pas vanaf het Pars Daemon, Pars Basis en zo 
verder naar beneden. 
In dit voorbeeld hiernaast zijn nogal wat symbolen aangeklikt, maar 
slechts het Pars Daemon en het Pars Basis kunnen gereguleerd worden 
door de stelvakjes, zoals hieronder wordt getoond. 
 
 
 
 

 
Een andere consequentie van het gebruik van dezelfde rekenroutines als bij de klassieke horoskooptekening is dat 
de radixaspecten die afgebeeld kunnen worden ook hier slechts de Ptolemeïsche aspecten zijn, zoals hieronder in 
het voorbeeld is aangegeven: 

 
Door de orbs niet al te ruimin te stellen, krijgt u alsnog een aanzienlijke hoeveelheid 
aspectlijnen te zien, die echter ook weer bijdragen aan de onoverzichtelijkheid in de 
tekening. 
Bedenk tevens dat de aspecten uitsluitend betrekking hebben op de klassieke 7 
planeten en dus niet op de moderne planeten, de Parsen of de planetoïden. 
Als u de aspecten met de moderne planeten wilt zien, moet u weer kiezen voor de 
aloude keuze “standaard horoskooptekening”, waarin u ook meteen meer 
aspectmogelijkheden heeft, zoals hieronder wordt getoond en allemaal standaard in 
Versie-3 reeds aanwezig is. 
 

 

 en  
 
U ziet nu duidelijk hoeveel aspectlijnen al worden getoond met slechts 5 geselecteerd aspecten binnen de 3 graad 
orb. U kunt beter hier zéér terughoudend mee zijn en liefst maar beter géén aspectlijnen tonen en deze handmatig 
toevoegen na een degelijke analyse of een aspect wel getoond mág worden op basis van plaatsing in huis en teken. 
 
Dan een voorbeeld met daarin de Zwarte Zon en Zwarte Maan. 
 
De Zwarte Zon en Zwarte Maan in de tekening zijn in beide gevallen de mean posities.  
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De horoskooptekening vindt u hieronder afgebeeld. 
 
In de afbeelding hiernaast ziet u de Zwarte Zon op 12.12.37 Kreeft 
staan en de Zwarte Maan op 12.57.17 Vissen. 
 
In de aspecten op datum vindt u deze ook terug: 
 

 
 
 

 
Tot slot de speciale Parsen op basis van de ASC of het MC. 
 
Door een vinkje te zetten voor 1 of beide parsen, worden ze opgenomen in de horoskooptekening. 
De betekenis van het Pars kut u zelf bepalen, bijvoorbeeld : het Pars van huwelijk voor een man wordt door Va-
lens gedefinieerd als : ASC + Venus – Zon. Men kan nu deze “formule” zelf als volgt invoeren: 
 

 
 
De berekening van dit pars is als volgt: 
Pars huwelijk = 183.26.09 + 211.11.25 – 172.08.51 = 222.28.43 graden. 
Schorpioen begint op 210 graden, dus 210 graden er van af getrokken geeft 
12.28.43 Schorpioen. 
U ziet dit Ascendant-gebaseerde Pars dan ook in de tekening opgenomen. 
 
Er worden echter géén aspecten op datum berekend met dit Pars, het is puur 
voor de afbeelding in de tekening bedoeld. 
Als u aspecten op datum wilt berekenen, dan heeft u sinds Versie-3 de 
beschikking over 12 stuks voorgedefinieerde parsen, zie de documentatie bij 
versie-3. 
 

Dan nog de allerlaatste opmerkingen over de moderne horoskooptekening. 
 
Ook hier is geen buitenring voor de progressies of transits voorhanden, vanwege de eerder genoemde redenen 
inzake het gebruik van de bestaande (en zeer uitgebreide rekenroutines). 
U kunt altijd gebruik maken van de “standaard horoskooptekening” die wél deze buitenring bevat en waarin u 
directies, progressies en transits kunt afbeelden, zelfs voor een reeks van jaren, zoals in de handleiding van New-
comb Versie-3 is beschreven. 
 
U kunt met de tekening echter wél: 
 
• afdrukken op een printer. 
• de grootte van de planeetsymbolen instellen. 
• de lettergrootte van de graden bij de planeten instellen. 
• de lettergrootte van de horoskoopgegevens instellen. 
• Bepalen of u de weergave wilt hebben in (° ‘ “ ) of (° ‘ ) of (° ) of alleen het symbool wilt zien. 
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 Enkele instellingen t.b.v. de klassieke astrologische berekeningen. 
 
 

 
Voor de in hoofdstuk 2 vermelde horoskooptekening met de keuze van het Pars van Exaltatie zijn er feitelijk twee 
keuzes die gemaakt kunnen worden. 
De in Nieuwsbrief No. 8 gegeven boekbeschrijving over de aphesis van het Pars Daemon heeft ook een aanzien-
lijk hoofdstuk over het Pars van Exaltatie en de daaraan verbonden eminentie voor de geborene. Martien Hermes 
vermeldt in zijn boek dat het pars van Exaltatie berekend wordt, afhankelijk van een dag- of nachtgeboorte: 
 
• Bij een daggeboorte berekent men de afstand van de Zon tot het punt waarin deze op 19 graden Ram in Exal-

tatie staat en deze boog telt men op bij de ASC. Het verkregen punt is aldus het Pars van Exaltatie. 
• Bij een nachtgeboorte berekent men de afstand van de Maan tot het punt waar deze op 3 graden Stier in 

Exaltatie staat en deze boog telt men op bij de ASC. Het verkregen punt is aldus het Pars van Exaltatie. 
 
Vettius Valens schrijft echter in de “Anthologie”, boek-2, H19: “…wij hebben een zekere plaats gevonden als 
mystiek en door ervaring nemen wij bij dag (de afstand van) de Zon tot Ram (wat zijn verhoging is) en bij 
nacht van de Maan tot Stier, en gelijke hoeveelheden vanaf de Horoskopos (de Ascendant) en waar men dan 
eindigt beschouw deze plaats en zijn heerser….” 
 
Het verschil met de opmerkingen van Martien Hermes is dat het pars van Exaltatie bij Hermes 19 resp. 3 graden te 
ver wordt berekend dan bij Vettius Valens. Een voorbeeld: 
Stel de Zon staat op 0 graden Waterman. De ASC is 13 graden Stier. Het is een daggeboorte. 
 
Volgens Hermes is het pars te berekenen als: 19 – 300 + 43 = -238, daarom 360 bijtellen geeft 122 graden ofwel 2 
graden Leeuw voor het pars van Exaltatie. 
 
Volgens Valens is het: 0 – 300 + 43 = -257, daarom 360 bijtellen geeft 103 graden = 13 graden Kreeft. 
 
Het verschil tussen Hermes en Valens = 2° Leeuw – 13° Kreeft = 19 graden. 
 
 
De optie in Newcomb Versie-4: 
 
Omdat de hele theorie van het Pars van Exaltatie nog erg veel studie nodig heeft, heb ik bij de klassieke opties in 
het hoofdscherm er een bij geprogrammeerd, speciaal voor dit doel. 
 
 

Deze optie staat op “uit” wat betekent dat het Pars van Exaltatie volgens Valens 
wordt berekend, dus de afstand tot (0 graden) Ram of  (0 graden) Stier al naar 
gelang het een dag- of nachthoroskoop is, wat het programma kan vaststellen. 
 
Zet u hier een vinkje, dan wordt het Pars van Exaltatie berekend volgens Martien 
Hermes, dus de afstand tot 19° Ram resp. 3° Stier, hetgeen natuurlijk een 
aanzienlijk verschil uitmaakt. 
 
 

 
----------          ----------          ---------- 

 
Volgende edities van de Astrologische Nieuwsbrief. 
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