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Astrotweelingen als basis voor kwalitatief onderzoek
Deel I: Het begin
Lezing voor de NVWOA op Utrecht 3 december 2016

Dit is het verhaal over ‘hoe het begon’, een bewerking van bovenvermelde lezing. Ook
punten uit de discussie zijn meegenomen. Het onderwerp ‘Astro-tweelingen’ fascineert me
vanaf mijn 18e, en mijn eerste ideeën erover noteerde ik in het voorjaar van 1966.

Mijn jeugddoelen:
 Zijn anderen, geboren op 11.07.1947 om 09:45 uur in NL, ook in een crisis geraakt op

12.11.1965? Dat was ruim 4 maanden na het behalen van mijn eindexamen.
 Als ik deze vraag met ‘ja’ zou kunnen beantwoorden, dacht ik bewezen te hebben:

astrologie is waar. Ik zag het als mijn missie dat voor elkaar te krijgen.
Ik was zeer strijdvaardig in die dagen. Als dochter van een gereformeerde dominee
voelde ik me geroepen de astrologie te verdedigen tegen aanvallen van kerkelijke zijde.
Toen mijn vader merkte dat ik serieus was, heeft hij me getest. Van het resultaat was hij
onder de indruk, en hij liet me verder mijn gang gaan. Hoewel ik als 18-jarige al lang niet
meer geloofde, heb ik om hem niet af te vallen jarenlang de astrologie verdedigd en met
wisselend succes geprobeerd aan te tonen dat christelijk geloof en astrologie elkaar niet
bijten.

Materiaal vinden:
Met jeugdig optimisme dacht ik ook dat het heel makkelijk zou zijn om vele astrotweelingen
te vinden via het Diaconessenhuis te Leiden. Mijn vader vertelde vaak hoe hij op een enorme
zaal vol baby’s mij er meteen uit haalde, want ik had zijn kop. Ik ging er dan ook van uit dat ik
overspoeld zou worden met astrotweelingen.
Het was een tegenvaller toen men mij bij het Diaconessenhuis niets wilde vertellen: de
gegevens waren vertrouwelijk.

Onderzoek tot 1982:
Jaren gingen voorbij waarin ik werkte en studeerde, maar ook regelmatig lezingen gaf over
astrologie. Altijd vroeg ik aan het eind om mensen die op 11.07.1947 geboren waren. Ik had
een oproep gemaakt met mijn adres erop (ik hield en houd niet van de telefoon), en die
deelde ik dan uit. Ook aan het eind van een artikel plaatste ik steevast een oproep.
Toen ik rond de 25 was, liet ik de eis van hetzelfde geboortetijdstip vallen: ‘echte’ tweelin-
gen worden ook lang niet altijd vlak na elkaar geboren.

In die jaren, tot mijn 32e, trof ik voorbereidingen op mijn onderzoek. Ooit, dacht ik nog
steeds vol jeugdig optimisme, zouden de astrotweelingen bij me binnenstromen, en dan had
ik al vragenlijsten en horoscopen kant en klaar liggen.

Voor de curiositeit volgen hier wat foto’s van mijn inspanningen.
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Een paar van de 24 berekende en ingetekende horoscopen.

En dit is hoe ik begon: planeten op een losse horoscoopcirkel intekenen, cirkels op formulieren
plakken, steeds ca. een kwart slag gedraaid, vervolgens de modellen (foto)kopiëren. Bij verschil-
lende ascendanten kon ik het best passende model kiezen, zodat de lijn voor de horizon min of
meer horizontaal getrokken kon worden. Laatste stap: lijnen trekken voor de overige huizen.

Ik heb de formulieren nooit hoeven gebruiken.
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Tot slot nog een plaatje van een paar pagina’s uit de vragenlijst: kantje 1 van de brief die ik
wilde meesturen met de lijst, en een pagina met de onderwerpen die aan de orde zouden
komen. Het geheel besloeg 12 pagina’s. En dan vroeg ik nog apart om een CV.

En toen op een goede dag in 1979 vond ik haar, mijn astrotweeling. En een paar weken later
zag ik haar voor het eerst en voor het laatst in mijn leven. Het verhaal plus een uitgebreide
analyse van de kleine verschillen tussen onze horoscopen staat op AstroCursus, directe link:
http://www.astrocursus.nl/curs1/bcles5.php#dui.

Andere astrotweelingen:
In 1982 begon ik met het verzamelen van andere astrotweelingen, omdat ik nog steeds het
idee had dat het onderwerp belangrijk is voor een beter inzicht in de (on)mogelijkheden van
de astrologie. Mijn eerste tweetal was

Op een gegeven moment kwam ik erachter dat beroemde astrotweelingen verzamelen niet
zinvol is zonder een referentiehoroscoop. Op dat punt kom ik terug in het laatste deel: III.

Natalie Wood, actrice
Overleden op

29 november 1981.
Vermoord of verongelukt?

Diana Rigg, actrice
(Emma Peel in De Wrekers)
Acteerde vanaf 2013 o.a.
in The Game of Thrones

20.07.1938
02:00 AM
Doncaster
England
RR: A

20.07.1938
11:16 AM

S.Francisco
Calif, USA

RR: AA

Natalie Wood, actrice
(Maria in Westside Story)
Vermoord of verongelukt

op 29 november 1981.

20.07.1938
11:16 AM

S.Francisco
Calif, USA

RR: AA
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Uit de discussie: het verschijnsel ‘natrood’

Door het verhaal over mijn gevonden en
verloren astrotweeling komt het gesprek
op een kenmerk van mij waar ik een ver-
schrikkelijke hekel aan heb: als ik opge-
wonden of nerveus ben, of al na heel lichte
fysieke inspanning, wordt mijn gezicht
warm en vochtig en soms ook rood. Ik had
dat al als klein kind. (Ik heb geen hoge
bloeddruk en dat ook nooit gehad.) Het
kwaaltje noem ik hier verder natrood.
Zus Luyckx zegt al jaren dat dit komt door
de Maan in Ram en het vierkant (orb 1°5’)
met de Zon in Kreeft. Ikzelf dacht altijd dat
dit maar de helft van het verhaal is: ik heb
nl. Mars in het MC en dat speelt ook een
rol volgens mij.

Mijn astrotweeling CO (ik duid haar verder
aan met haar initialen) had er geen last van
tijdens het feestje waar ik haar ontmoette.
Ze was zeer nerveus en ongelukkig, en zo-
als elk feestje was ook dit druk en warm. Ik
was natrood, zij niet.
CO heeft Mars in IX op bijna 10° afstand van
het MC, en weliswaar heeft ze de Maan in
Ram, maar hij maakt geen vrk met haar Zon
in Kreeft.

Een via de Astro-databank gevonden astro-
tweeling, Anne-Marie Comparini, heeft het
wel. A-MC is een Franse politica, om te zien
een echt charmant Frans dametje, tenger
en goed gekleed. Ze is wat je je voorstelt bij
iemand met Venus in de asc. Bij zo iemand
verwacht je geen opwinding, laat staan een
glimmend gezicht.
Toen zag ik haar op YouTube vóór en tijdens
een interview. Ervoor zag ze er ontspannen
uit, maar tijdens het gesprek begon haar
gezicht steeds vochtiger te worden.



Astrotweelingen & kwalitatief onderzoek
Fokkelien von Meyenfeldt voor de NVWOA 5

Hetzelfde zag ik gebeuren tijdens een toespraak en tijdens een vergadering waar ze geen
speciale rol had.
Mars in huis XII is niet erg prominent in haar horoscoop, maar haar Maan in Ram staat wel
vrk Zon (orb 3°).
Het lijkt erop dat natrood inderdaad samenhangt met Zon in Kreeft en Maan in Ram - de
interpretatie van Zus lijkt dus ondersteund te worden - maar dan moeten die twee wel een
vierkant maken.

Conclusie deel I:
Dit soort observaties moet worden vastgelegd, concludeert de voorzitter over dit deel van
de lezing. “Dat heb ik wel gedaan, maar ik moet het beter gaan systematiseren”, aldus
concludeer ik voor mezelf.

Toegift: Watertekens zachtaardig?
De horoscopen van de astrotwins van 11 juli 1947 brachten me op het spoor van twee bijna-
astrotwins, een vrouw en een man.

De vrouw is Jerney Kaagman, geboren in Den Haag op 09.07.1947 om 12:00 uur (bron:
Para-Astro, België). Van 1969-1990 was ze zangeres van Earth & Fire. Daarna was ze
vakbond-bestuurder, PR-manager bij Radio Noordzee en ten slotte directeur van de stichting
Conamus en jurylid bij Idols. In 2012 maakte ze bekend dat ze aan de ziekte van Parkinson
lijdt. De horoscoop is typerend voor iemand die professioneel succesvol is. Neptunus cj asc
is een aanwijzing voor muzikaliteit en dat dit met haar beroep te maken heeft, zie je aan
Venus cj MC vanuit IX (orb 5°). De Zon in X op 10° van het MC in een hoofdteken wijst op
leidinggevende functies.

Opmerking: De kans is groot dat de horoscoop op 12:00 uur is gezet omdat Para-Astro haar
officiële geboortetijd niet kon achterhalen. Aan de andere kant: de tijd past wel bij haar. Ik
ga proberen of ik achter het werkelijke tijdstip kan komen.
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Een beroemde astrotweeling van Jerney Kaagman is O.J. Simpson, zie de horoscoop
hieronder. O.J., Kreeft, was topsporter, acteur en moordenaar. Hij werd in 2008 tot 33 jaar
cel veroordeeld voor de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. RR: AA.
O.J. is een van de voorbeelden uit mijn verzameling van gewelddadige mannen met een
zonneteken dat door veel astrologen als zachtaardig wordt beschouwd. Een artikel hierover
is in voorbereiding.

Tot slot nog een horoscoop van een gewelddadige man, een ‘softe’ Vissen ditmaal.
Astrologen herkenden zijn horoscoop niet als die van een seriemoordenaar, zie mijn artikel
over Astrologie als wetenschap: http://www.astrocursus.nl/art/aw/taw4.php#4-5.
John Wayne Gacy werd geboren op 17-03-1942 om 00:29 uur te Chicago (Ill., USA). RR: AA.

Na ter dood veroordeeld te zijn, zat hij nog vele jaren gevangen, tot hij werd geëxecuteerd
op 10 mei 1994 (injectie). Gacy verkrachtte en vermoordde in een paar jaar tijd 33 jongens.

Hij trad ook op als Pogo de clown voor
kinderen in ziekenhuizen, maar dat stond
totaal los van zijn moorden. Hij verleidde
geen kinderen voor wie hij optrad als clown,
en hij gebruikte zijn clownspak uitsluitend
om als clown op te treden. Zakelijk ging het
hem goed: hij had een succesvol aan-
nemersbedrijf.

Uitvoerige info over Gacy vind je op de NL
Wikipedia en op www.biography.com:
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Wayne_
Gacy
http://www.biography.com/people/john-
wayne-gacy-10367544
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Astrotweelingen als basis voor kwalitatief onderzoek
Deel II: De meiserie, vijf Stieren zonder water
Lezing voor de NVWOA op Utrecht 3 december 2016

Het tweede deel van de lezing was gewijd aan vijf Stieren, mannen, alle geboren op 15 mei
1949. Er is een referentiehoroscoop en er zijn vier horoscopen van astrotweelingen, afkom-
stig uit de Astro-databank. Op die dag stonden er geen planeten in watertekens. Twee van
de vijf hebben een beetje water: één heeft asc Schorpioen, de ander MC Schorpioen.
De Chinese astrologie biedt een interessante aanvulling: deze toch al zeer aardse mannen
zijn Aarde-Ossen (er zijn ook vuur-, water-, metaal- en hout-ossen).

De aanwezigen krijgen vijf horoscopen waarop alleen voornamen vermeld staan, en een
lijstje met de volgende gegevens: 2 horoscopen zijn van astrologen, 1 is van een rechter, 1
van een politicus en 1 van een beeldhouwer. Twee van de vijf zijn overleden. Vraag: welke
horoscoop is van de rechter? Er is maar een paar minuten tijd; drie horoscopen bestuderen
is net haalbaar. Ik verwijder zwijgend een astroloog en de beeldhouwer.

Twee van de aanwezigen aarzelen nauwelijks, zij kiezen onmiddellijk de juiste horoscoop. De
anderen hebben een paar minuten nodig en komen dan met de rechter en/of de politicus.
Eén aanwezige kiest de astroloog.
Argumenten voor de rechter: Zon in X cj MC (orb 2°), Saturnus in XII cj ASC (orb bijna 3°),
Mercurius in Tweelingen.
De keuze voor de politicus is helemaal niet gek, want hij is van huis uit advocaat. Degenen
die voor hem hadden gekozen, vinden zelf achteraf dat hun argumenten meer van toepas-
sing zijn op een advocaat. Speurwerk bijvoorbeeld, waarop asc Schorpioen wijst, ligt niet op
het pad van een rechter.
De astroloog is een taalkundige en filosoof, die de eerste 12 jaar van zijn carrière bij de
Deutsche Bundesbank heeft gewerkt in een vrij hoge functie.

De horoscopen:
Hier volgen de horoscopen op volgorde van geboorte-uur met wat biografische gegevens.

Hajo Banzhaf, 15.05.1949 geboren te
Gütersloh (DE) 00:02 uur. RR: A.
Astroloog en auteur. Heeft zeer veel boeken
gepubliceerd. Plotseling gestorven op 11
februari 2009 om 14:45 in München aan een
aneurysma, binnen twee jaar na het over-
lijden van zijn (tweede) vrouw, ook een
astroloog. Volgens vrienden kon hij niet over
haar dood heen komen.
Voor meer biografische info, zie o.a.:
http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Hajo_Ba
nzhaf
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Bernard Moninot, 15.05.1949 geboren te
Le FAY (FR) 11:00 uur. RR: AA
Beeldhouwer & hoogleraar Hogeschool
voor de Kunsten te Parijs.
Zie ook
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mon
inot en zijn eigen website:
http://www.bernardmoninot.com

Rechter, 15.05.1949 geboren te Leiden
(NL) 12:30 uur. Informatie van ouders.
Wist al als klein kind dat hij rechten wilde
studeren, speelde kort met de gedachte
aan een loopbaan als advocaat, maar koos
uit-eindelijk voor het rechterschap.
Mijdt publiciteit zoveel mogelijk.
Zeer sportief, met name zeezeilen.
Referentiehoroscoop.

Jean-François Hory, 15.05.1949 geboren te
Neufchâteau (FR) om 18:00 uur. RR: AA.
Links-radicaal politicus, oorspronkelijk
advocaat.

Zie ook:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-
Fran%C3%A7ois_Hory
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Bruce Marshall, 15.05.1949 geboren te
Cleveland (OH, USA) 23:39 uur. RR: C
Astroloog, had o.a. vele jaren een radio-
programma. Zoon van gegoede ouders.
Overleden op 28.03.2005 aan leverkwaal.
2x getrouwd geweest.
Dol op zeilen en buitensporten in het alge-
meen.

Zie ook:
http://www.astro.com/astro-
databank/Marshall,_Bruce

Al deze mannen (ook de rechter) zien/zagen er goed uit, zijn/waren lang en atletisch ge-
bouwd. Allemaal zijn/waren ze succesvol in hun beroep. Allemaal hebben/hadden ze veel
gevoel voor humor. Jean Hory noemt zichzelf in een TV-interview een romanticus. Die
kwalificatie geldt ook voor de rechter.
De twee astrologen zijn gestorven. Van hen wordt gemeld dat ze 2x getrouwd zijn geweest.
Van de beeldhouwer en de advocaat, die  nog leven, wordt niets over relaties gemeld i.v.m.
privacy.  De rechter woont 45 jaar samen met zijn vrouw, waarvan 42 jaar getrouwd. Ze
hebben vier kinderen.

Discussie:
De twee belangrijkste punten volgen hieronder.

Bij het beschrijven van een serie astrotweelingen is een context prettig: wat gebeurde er op
de desbetreffende datum in de wereld?

De rechter is muzikaal en speelt o.a. klarinet, maar kan absoluut niet tekenen of iets moois
maken. Toch lijkt de horoscoop van de beeldhouwer het meest op de zijne.
 De aanwezigen wijzen op Pluto in de asc: “hij hakt er lekker op los”.
 Hij heeft Mars, Zon en Venus in X.
 Het MC is de top van een grote (aarde)driehoek: MC driehoek Maan driehoek Saturnus

driehoek MC. Die beheerste creativiteit ontbreekt in  de horoscoop van de rechter.

Ten slotte:
Ik heb nog niet alle bronnen volledig doorgenomen, en ik hoop op den duur zoveel mogelijk
lacunes te kunnen opvullen.
Bij het uitwerken van mijn aantekeningen vond ik nog een astrotweeling voor deze meiserie:
een vrij bekende astronaut. Ik neem hem waarschijnlijk ook mee in het onderzoek, alleen al
vanwege het contrast van de aardse Stier met een loopbaan in de ruimte.
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Astrotweelingen als basis voor kwalitatief onderzoek
Deel III: Opzet onderzoek
Lezing voor de NVWOA op Utrecht 3 december 2016

Hoe zou je het onderzoek naar astrotweelingen op kunnen zetten? Daarover gaat deel 3 van
de lezing.

Doelstelling:
Hoofddoel van het onderzoek is: eventuele grenzen verkennen van de astrologie en deze in
kaart brengen.

Onlangs stelde een beginnend astrologe op de Facebookgroep Astrologieblog een aantal
vragen. Welwillende collega’s hadden ze uitvoerig beantwoord, maar één vraag bleef open
staan: “Kun je in een horoscoop zien of iemand van adel is?”
“Nee”, schreef ik, “maar wel of iemand een ‘edel’ karakter heeft.”
Over het tweede deel van mijn antwoord kun je discussiëren, maar over het eerste niet: van
adel zijn zie je niet in een horoscoop.
Dit soort zaken komt ongetwijfeld aan de orde in discussies bij opleidingen tot astroloog,
maar of het systematisch gebeurt, weet ik niet. Hoe dan ook, ik denk dat het belangrijk is de
grenzen van de astrologie expliciet aan de orde te stellen tijdens de studie, omdat dit het
denken over het vak verscherpt.

Wat moet het onderzoek opleveren:
 Het gaat er in de eerste plaats om dat astrologen zelf een dieper inzicht verwerven in wat

je wel en niet kunt met astrologie.
 Er wordt een officiële publicatie gemaakt van de  bevindingen.

In de discussie achteraf wordt opgemerkt dat je met publiceren niet moet wachten tot het
onderzoek klaar is (dat is het nl. nooit!), maar dat je tussentijds alvast bevindingen moet
vastleggen. Het geval natrood is heel geschikt voor zo’n kort artikeltje, zie deel I, ‘Uit de
discussie’ pagina 4).

Enkele vooronderstellingen:

Met behulp van een geboortehoroscoop Met behulp van een geboortehoroscoop
kun je NIET: kun je WEL:

…een seriemoordenaar herkennen; …criteria voor seriemoordenaars toetsen;
…absolute hoogte intelligentie vaststellen; …type intelligentie bepalen;
…aangeboren psychische afwijkingen zien; …mogelijk afwijkend gedrag voorzien;
…zien of iemand kunstenaar wordt; …zien of iemand musisch begaafd is;
…iemands beroep zien. …type beroep en beroepshouding zien:

technisch of administratief,
jobhopper of jobhouder;
succes(sen) en valkuilen.
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Toen ik tijdens de Dag van Astrologieblog (24.09.2016) opmerkte dat ik vroeger geen
consulten gaf, maar alleen horoscopen trok voor onbekenden zonder ze ooit gezien te
hebben, kwam er een reactie uit de zaal: “Maar dat kán helemaal niet, je moet met de
mensen praten en samen…”, etc.
Dagvoorzitter Liz Hathway was het daar niet mee eens.  “Nee, nee”, zei ze, “ons vak beschikt
over voldoende instrumentarium om adequate beschrijvingen te geven op basis van alleen
de geboortehoroscoop.”

Een van de aantrekkelijke kanten van de astrologie vind ik nu juist dat je je cliënt niet per se
hoeft te zien / spreken, maar dat je louter op grond van de horoscoop een vaak treffende
beschrijving kunt geven van iemands aard, aanleg en mogelijkheden. Zo’n beschrijving is iets
heel anders dan een consult. Met mensen die daar behoefte aan hebben, maak ik een
afspraak voor een gesprek. Overigens krijg ik nog regelmatig aanvragen voor beschrijvingen
op basis van een geboortehoroscoop, meestal bedoeld als verjaardagscadeau.

Aan zo’n beschrijving moeten natuurlijk wel bepaalde eisen worden gesteld en daarvoor
moet je als astroloog soms je nek uitsteken. Maar dat hoort bij het vak.

Referentiehoroscoop, materiaal verzamelen:
Toen ik begon met het verzamelen van andere astrotweelingen bleek al snel dat je daar
zonder meer weinig mee kunt. Over bekende lieden is meestal veel informatie te vinden,
maar is het ook de informatie die je nodig hebt?
Daarom ben ik gaan werken met een referentiehoroscoop per datum, zoals die van mijzelf
voor 11 juli 1947 (en ook een beetje voor 9 juli 1947) en die van de rechter voor 15 mei
1949. Geschikt zijn verder partner, naaste familieleden, goede vrienden, en in het algemeen
mensen die willen meewerken en bereid zijn een aantal diepgaande gesprekken met je te
voeren.

Heb je een geschikte referentiehoroscoop, dan kun je 3 à 4 astrotweelingen zoeken. Een
goede bron is de website van Astrodienst, waar je onder ‘Free Horoscopes’ in kolom 3 als
laatste optie ‘Your Astro-Twins’ ziet staan.
Maar er is veel meer te vinden. Google bijvoorbeeld op je geboortedatum, dan komt er van
alles voor de dag.
Het loont de moeite om meer informatie te zoeken over de astrotweelingen die je vindt.
Vooral YouTube is een prachtige bron, omdat je de mimiek ziet en de manier van bewegen
etc., en je hoort ze praten.

Horoscopen vergelijken:
Vergelijk de horoscopen van een set astrotweelingen nauwkeurig, maar gebruik daarvoor
niet meer dan de conventionele 10 ‘planeten’, dus geen Zwarte Maan, geen Cheiron e.d.
Werk met Zon t/m Pluto, haal er eventueel de Maanknopen en Pars Fortunae bij, maar niet
meer dan dat.
De posities van planeet in teken zullen op 1 dag meestal gelijk zijn, dus focus op de verschil-
len tussen de posities in huis, en op teken van en aspecten met ASC en MC. Zo staat de
Maan zowel bij Jerney Kaagman als bij O.J. Simpson in Vissen. Hij heeft hem in VIII, zij in VI.
Dat betekent dat het bijna exacte vierkant met Uranus bij hem anders werkt dan bij haar.
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In mijn lezing gaf ik aan welke aspecten ik gebruik, maar ik was er twee vergeten. Op verzoek
van de  collega’s volgt hier bovendien een lijstje waarin per aspect is aangegeven welke orb
ik aanhoud. Voor dit onderzoek hanteer ik bij vierkant, driehoek en oppositie iets nauwere
orbs dan normaal. De orbs in de tabel hieronder gelden ook voor aspecten met Zon en
Maan.

conjunct 0° orb 5° Aspecten met
halfsextiel 30° orb 1° ASC en MC orb 5°
sextiel 60° orb 5° halfsextiel orb 1°
vierkant 90° orb 6° Aspecten van
driehoek 120° orb 7° Jupiter t/m Pluto
inconjunct 150° orb 5° onderling orb 5°
oppositie 180° orb 7° halfsextiel orb 1°

In 1.2  Grenzen en orbs op http://www.astrocursus.nl/curs1/bcles4.php#orb kun je lezen
wat ik als ‘normaal’ beschouw en mijn overwegingen daarbij.

Uitvoerbaarheid:
Als je jezelf en/of mensen die je heel goed kent als referentiehoroscoop kunt inzetten, is dat
een uitstekende start. Maar mensen werven voor deze rol is al een onderzoekje op zichzelf,
en daar komen dan nog de gesprekken bij.

Het vinden van astrotweelingen kan lastig zijn. De vijf Stieren zonder water (de meiserie uit
deel II) waren wat dat betreft eenvoudig: de vier astrotweelingen bij de referentiehoroscoop
waren gewoon te vinden in de Astro-databank. Je hebt dan de exacte geboortegegevens en
wat het uur betreft: je weet hoeveel waarde je eraan kunt hechten door de Rodden Rating
die erbij wordt vermeld.
Lang niet voor elke geboortedatum is er echter een astrotweeling te vinden. Je kunt op aller-
lei andere manieren gaan zoeken (typ bijvoorbeeld de volledige geboortedatum in), maar je
beschikt dan niet over het geboortetijdstip en de Rodden Rating, dus zul je nog meer speur-
werk moeten doen.

Het vergelijken van de horoscopen gaat snel.

Heel veel werk gaat zitten in het opsporen van relevant biografisch materiaal over de
astrotweelingen. En je hebt er talenkennis voor nodig. Over zeer bekende personen is er
meer dan genoeg te vinden in het Nederlands en Engels, maar voor mensen die vooral in
hun eigen land bekend zijn, zoals de vijf Stieren, moet je Duits en Frans kunnen lezen (of
Google vertalen inzetten).

Samenwerken:
 Mijn voorstel is, om te gaan samenwerken met opleidingen die hun studenten willen

leren onderzoek te doen. We zouden onderzoekmogelijkheden kunnen aanbieden op
verschillende niveaus en de studenten daarbij begeleiden.

 Daarnaast is samenwerking met andere astrologen een ‘must’.
o Al was het alleen maar om ‘bedrijfsblindheid’ te voorkomen, is het nuttig om

periodiek één of meer sets van gevonden astrotweelingen te bespreken, zoals we
dat nu bij de Stieren en de Kreeftman en -vrouw hebben gedaan.

o Bovendien kunnen zij helpen met het vinden van geschikt materiaal.
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Wat levert het op:
Aan de ene kant is het onderzoek vaak ontmoedigend. Maar dan vind je ineens treffende
overeenkomsten op punten waar je dat niet had verwacht en waarnaar je niet eens op zoek
was. Zie bijvoorbeeld Natrood in deel I van dit verhaal, maar ik heb ook interessant materiaal
over o.a. spreektrant, maatschappelijke betrokkenheid en zelfs politieke voorkeur.

Ik denk dat dit ‘handwerk’ eerst uitvoerig en gedegen moet worden gedaan om inzicht te
krijgen in eventuele grenzen van de astrologie. Je moet bv. nog geen slimme, handig te
verwerken vragenlijsten maken, maar (als dat kan) mensen gewoon laten praten en ze
observeren. Als het goed is, krijg je door deze werkwijze steeds scherper zicht op wat je wel
en niet met astrologie kunt.

Gaandeweg kun je met steeds meer gestructureerde methoden gaan werken, nog steeds
kwalitatief, maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.
En daarna…


