
Tweelingen en 
astrotweelingen 

Voordracht voor de CIB-dag van de AVN 
Amersfoort, 16 november 2019 

 
Fokkelien von Meyenfeldt 

Werken op de mm2 of ruim zien? 



Een oudtestamentische tweeling 

Vlak na elkaar, totaal verschillend 

Detail uit schildering (2016) van de 
Canadese kunstenares Sheila Nemtin 
 



Spelregels (1): Aspecten en orbs 

aspect   o orb o aspecten met… orb o 

conjunct 0 5 …ASC & MC 5 

halfsextiel 30 1    (halfsextiel 1) 

sextiel 60 5 …JU t/m PL onderling 5 

vierkant 90 6    (halfsextiel 1) 

driehoek 120 7 

inconjunct 150 5 

oppositie 180 7 

Astrologie op de mm2 

 
 

Zie voor meer info de verantwoording in dit artikel: 

https://www.astrocursus.nl/art/2lingen/dw-analyse.php 

https://www.astrocursus.nl/art/2lingen/dw-analyse.php
https://www.astrocursus.nl/art/2lingen/dw-analyse.php


Russische tweeling 1 
Procyon 25◦48’ cj AC orb 1◦48’ afnemend 
Agena    23◦49’ cj PF  orb 0◦08’ toenemend 

Russische tweeling 2 
Procyon 25◦48’ ------  orb > 2◦   afnemend 
Agena    23◦49’ cj PF  orb 0◦31’ afnemend 

Keizersneegeboorte, 2 minuten verschil, 2-eiig 



Links de oudste ,  
07:09 uur 

 
Rechts: de jongste , 

07.11 uur 

Posities, cusps en 
aspectarium  van de 
“Russische tweeling”, 
30-06-2001 Oss 



Spelregels (2): Aspecten en orbs 

Fenomeen Bekijken orb o Zus 1 & 2 
verschil 

Pars Fortunae positie qua teken, decanaat & dwad 3 1°50’ 

ASC/DESC  
MC/IC 

positie qua teken, decanaat & dwad 
3 1°56’ 

2°42’ 

Beide maanknopen alleen als beide of één van beide qua 
positie en aspecten opvallen. 

2 

Prenatale zon- en/of 
maaneclips 

alleen als beide of één van beide qua 
positie en aspecten opvallen. 

1 

Vaste sterren alleen in geval van volgende orbs: 
- algemeen 
- met helderheid 1 
- Aldebaran, Antares, Regulus, 

Zuidschaal, Spica, Pollux , Algol 

 
1 
2 
 

4 

 
 
 
 

PF 5°25’/3°35’ 

Astrologie op de mm2 



Kamer van de oudste: bed, decoraties 



Kamer van zus 2: tegenover het bed 



De oudste: studiehoek 



De jongste: studiehoek 



Astrologie op de mm² 

Verschillen in horoscopen: 
AC/DC in GE/SA: 1⁰31’ 
MC/IC in AQ/LE: 1⁰13’ 

PF in SC 1⁰33’ 
Planeten max. 3’ (Maan) 

Zus 2 heeft Mars icj AC, orb nog net geen 5⁰ 
Zus 1 met orb 6⁰26’: geen aspect 

De Larense zusters 
1-eiige tweeling - natuurlijk geboren  

5’ verschil 



Larense tweeling 1: 
Aldebaran cj AC (1.32 afnemend) 
Praesepe cj IC (1.19 toenemend) 
Bungula cj PF (1.13 toenemend) 
Antares cj DC (1.34 afnemend) 
Bos cj MC (0.43 afnemend) 

Larense tweeling 2: 
Aldebaran  --- (3.03 afnemend) 
Praesepe cj IC (0.05 afnemend) 
Bungula cj PF (0.20 afnemend) 
Antares  ---  (3.05 afnemend) 
Bos cj MC ---  (1.56 afnemend) 



Ruim zien 







Astrotweelingen 

           Celestial Twins (Elizabetha Levin) 



Een greep uit mijn eigen verzameling: 
①  februari/maart 1947 
②  september/oktober 1947 
③  mei 1949 
④  februari/maart 1953 
⑤  februari 1954 
⑥  ……. 

 
 

Opmerkelijke periodes 



Illustratie: 
 

de februari 1962 serie 



Voorspeld door  
Jeanne Dixon 
Astrologe USA 
05.01.1904- 
25.01.1997 

Antichrist 
Amarna, 
Egypte 
27⁰40’ NB 
30⁰54’ OL 
07:07 AM 



Kern serie “februari 1962”: 4 en 5 februari, dan staan Zon t/m 
Saturnus in Waterman. 
In horoscoop Anna is de “vernauwing” al aan de gang, in 
horoscoop Theo komt de Zon erbij. Anna is licht autistisch. Theo is 
overleden op 16 sep 2016. Van hem heb ik geen geboortetijd. 



Alleen Mars en 
Maan moeten 
nog over de 
streep komen. 
Deze vrouw is 
niet dom, maar  
wel laag opge-
leid.  
Ze heeft het 
zeer moeilijk 
met een hoofd 
vol gedachten  
waar ze geen 
raad mee weet. 
 



Nog net voor de Antichrist: de astroloog en Prem Radakishun.  
De astroloog heeft asc Ram, maar ik weet niet zeker of ik het 
exacte tijdstip heb. Voor Prem heb ik asc Leeuw gekozen.  



Ruud is de Antichrist al gepasseerd. Zijn geboortetijd gaf hij 
op als 16:00 uur (in Schiedam), waarmee hij net op de rand 
van asc Kreeft en Leeuw zit.   



Einde reeks februari ‘62 

De astroloog, Prem en 
ook deze financieel 
astroloog zijn intelligent 
en zeer hoog opgeleid. 
Voor hen is een horos-
coop met (bijna) alle 
klassieke planeten in de 
Waterman een voor-
deel.  
Ze kunnen zich concen-
treren en laten zich niet 
afleiden door futiliteiten 
en/of conflicten. 
 



Ten slotte: 
 

Astrologie en erfelijkheid 
Geboortemoment & keizersnee 


