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Zonneteken: waterman, aquarius 

Symbool:  
Element: lucht 

Planeet: uranus 
Getal: 11 

Kleur: blauw, blauwgroen 
Edelsteen: turkoois 

Lichaamsdeel: enkels, voeten. Veel watermannen hebben sneller last van koude voeten  
en vrij zwakke enkels 

 
 
 



Planeetstanden op 25-01-1983, horoscooptekening 
 

 
 
 

Zon: waterman 
Ascendant: kreeft 

Maan: tweeling 
Mercurius: steenbok 

Venus: waterman 
Mars: vissen 

Jupiter: boogschutter 
Saturnus: schorpioen 
Uranus: boogschutter 

Neptunus: boogschutter 
Pluto: weegschaal 

Gelukspunt, Pars Fortuna: schorpioen 
 

 
 



Totaalscore qua elementen in deze geboortehoroscoop 

 
 
 

Vuur:  4 = net in evenwicht = 
jij weet hoe je met actie doelstellingen kunt bereiken en problemen kunt oplossen. 

Als het moet kun je direct zijn. 
Boosheid en temperament ken je wel maar zal niet snel de overhand bij jou nemen.  

Je bent het in ieder geval snel weer kwijt wanneer het geuit is.  
Jij kan in het middelpunt staan zonder te overdrijven. 

Omdat het vuur toch iets aan de lage kant is, zou het kunnen dat je soms moeite hebt om 
ergens écht enthousiast over te worden of te blijven.  

Het inwendige vuur kan meer worden opgewekt door veel lichaamsbeweging en 
uitdagingen. En zoek mensen om je heen die jou motiveren en aanmoedigen. 

 
Aarde: 3 = zwak =  

een zwak aarde element kan betekenen dat je niet geheel geworteld bent met je eigen 
lichaam. Controle en regelmaat zijn voor jou lang niet zo vanzelfsprekend als voor de 

meeste mensen. Mensen kunnen het idee hebben dat jij in een droomwereld leeft, alsof je 
niet geheel participeert in deze wereld. Je hebt weinig op met materialisme.  
Probeer je meer te focussen op het hier en nu en je eigen doelen te vinden.  

Vaak zijn mensen met een laag aarde-element juist wel veel met hun lichaam bezig, 
zoekende naar levensenergie. 

 
Lucht: 12 = net iets te sterk =  

jij hebt de neiging om alles graag te willen rationaliseren en theoretisch te bekijken.  
Je denkt over alles ontzettend na, je wordt wakker en je hersenen beginnen 

 direct weer te werken.  
Een nadeel van veel lucht is gepieker!  

Dit denken zou je misschien wel eens willen uitschakelen. 
Het positieve is dat je vaak veel verfrissende, nieuwe gedachten en ideeën hebt.  

Veelal laat je dit door anderen vervolgens in de praktijk brengen. 
Gebruik je intelligente kwaliteiten om te beseffen dat het ook van veel waarde is om 

lichamelijk en emotioneel aanwezig te zijn. 
 

Water: 9 = evenwicht =  
gelukkig is het water-element bij jou in evenwicht en zul je naast een heersende ratio wel 

degelijk ook beschikken over een goede intuïtie.  
Tevens maakt dit water jou empathisch en kun je warm en oprecht reageren op anderen. 

Jouw zorg voor het welzijn van anderen zal jouw eigen gevoelens meer in evenwicht 
brengen. 



ZON -ware ik, werkelijk zijn, bewuste kant- IN WATERMAN 

   
De zon gaat over jouw ware ik. Stel dat alle belemmeringen om jou heen totaal wegvallen en jij 

geheel jezelf durft te zijn. Wat voor persoon komt er dan naar voren? 
Hieronder schets ik het beeld van hoe jij ‘zou moeten zijn’ wanneer jij puur jezelf bent. 

Herken je veel, dan is dit zeer positief omdat dit een goed teken is dat jij erg jezelf durft te zijn.  
Herken jij weinig, dan is de vraag wat jou ervan weerhoudt om jezelf te zijn. 

 
Een zon in waterman, positieve kanten: 

 
sociaal type 
vriendelijk 

vrijheid is zeer belangrijk voor jou 
groot rechtvaardigheidsgevoel 

gelijkheid is erg belangrijk  
progressief, vernieuwend 

je tijd ver vooruit zijn, op de toekomst gericht 
idealist 

je functioneert goed in groepen 
toch ook zeer zeker een Einzelgänger en goed alleen kunnen zijn 

je bent anders, uniek, origineel 
de ‘vreemde eend in de bijt’ 

geen meeloper 
vaak technische aanleg 

intelligent, wijs 
vriendschappelijk, vrienden 
zowel introvert als extravert 

diepe denkers 
rationeel 

openminded en niet snel oordelend 
tolerant 

gedreven 
rebels, opstandig 

objectief 
humanitair 

eerlijk 
vindingrijk 

onafhankelijk 
eigenzinnig 
sterke wil 
assertief 

in het bezit van logica 



 
 

 
 

Een waterman heeft moeite met: 
 

autoriteiten 
iets ‘moeten’ en hierdoor beperkt worden in hun vrijheid 

gevoel, gevoelens uiten 
over zichzelf praten 

geen geestelijke uitdaging 
 
 

‘Negatieve’ kanten:  
 

afstandelijk, onbereikbaar 
grillig in emoties 

koud en emoties verstoppend 
wispelturig 

koppig 
onvoorspelbaar 

dwars 
onthecht 
eenling 

 
 
 
 
 
 

 
 



ASCENDANT -het masker naar de buitenwereld-  IN KREEFT 
 

Het zonneteken staat voor iemands ware ik, het innerlijk. 
Het ascendant vertelt wat iemand laat zien aan de buitenwereld. 

Ter beeldvorming: de zon is het huis, het ascendant het raam waardoor een kijkje naar binnen wordt 
gemaakt. Zijn de ramen open of dicht? Transparant of duister? 
Ofterwijl: wat zien anderen van jou? Laat je veel of weinig zien? 

Wat je laat zien, komt dit overeen met jouw innerlijk of zijn hier veel innerlijke conflicten gaande? 
Het ascendant is daarom een ontzettend interessant en belangrijk aspect in de astrologie. 

 
Jouw ascendant staat in het teken kreeft. Dit teken hoort bij het element water. 
Jouw ware aard en element is lucht, hier zien we dus een verschil in element.  

Wat zegt dit over jou? 
 

Hoe kom jij over … 
 

Op mensen die jou (nog) niet goed kennen zal jij in eerste instantie introvert en afwachtend 
overkomen. Iemand die niet het achterste van zijn tong laat zien en niet haantje de voorste 

is. Mensen kunnen denken dat jij verlegen bent, wat timide en gereserveerd. 
Hiernaast kom je ook zeer vriendelijk over, zacht, fijngevoelig en empathisch. 

Ten slotte kunnen mensen denken dat je wat zwaarmoedig, wat zwaar op de hand bent. 
Een enigszins sombere, negatieve instelling. 

 
Dit ascendant kan er voor zorgen dat mensen die jou niet zo goed kennen, niet altijd weten 

wat ze aan jou hebben. Ze kunnen jou als grillig ervaren. De ene keer ben je ontzettend 
vriendelijk en warm, een ander moment ben je beduidend meer gesloten en lijkt er een muur 

om je heen te zitten. 
Ook is er met deze stand meer kans dat je de ene keer zeer sociaal kunt zijn,  

terwijl een andere keer je overkomt als een Einzelgänger. 
 
 

In werkelijkheid … 
 

Tot zoverre het eerste masker naar de buitenwereld. 
Wanneer mensen jou beter leren kennen zullen ze al snel merken dat jij eigenlijk helemaal 

niet zo introvert bent.  
Je bent juist een heel sociaal type, legt makkelijk contact en praat ook graag en gemakkelijk. 

En dat zwaarmoedige, daar is ook helemaal geen sprake van. 
Je bent juist erg luchtig, tamelijk makkelijk in de omgang en je hebt een positieve instelling. 

 
Ook zullen mensen erachter komen dat je vele malen rationeler bent dan ze verwacht 

hadden. Je bent intelligent, erg verstandig en beredeneert heel veel met je hoofd. 
Misschien wat minder fijngevoelig dan je op het eerste gezicht leek. 

 
Er is een grote kans dat het grillige gedrag bij jou wel blijft bestaan, dus ook wanneer 

mensen jou beter leren kennen. Dit grillige gedrag zit ‘m bij jou met name in het introvert en 
extravert zijn, alsook het sociaal zijn en dan toch plotseling weer de eenling. 

 



MAAN - gevoelens, emoties, ziel, onbewuste-  IN TWEELING 

  
Jouw maan staat in het teken tweeling en dit teken valt onder het element lucht ,  

hetzelfde element als jouw zonneteken. 
 

Een maan in tweeling maakt dat jij niet snel het achterste van je tong laat zien. 
Wellicht kun je wel aardig gemakkelijk over emoties praten, het beredeneren en/of verklaren. 

Maar het echt voelen vind je vele malen lastiger (hoewel je wel degelijk gevoelig bent). 
Wat betreft emoties blijf je snel hangen tot op een bepaalde hoogte,  

je gaat niet zo gemakkelijk met je eigen gevoelens de diepte in. 
Je denkt ook snel na over wat anderen ervan zouden vinden  

en maakt je daar sneller zorgen om. 
Dit kán op mensen wat oppervlakkig overkomen omdat je je ware emoties snel met het 

verstand beredeneert en dus niet het achterste van je tong laat zien. 
 

Je bent scherpzinnig en je hebt je woordje ook wel klaar. 
Je bent heel nieuwsgierig en onderzoekend van aard 

en ook heb je veel mentale stimulans nodig 
Eigenlijk wil je constant geprikkeld worden met de nodige afwisseling,  

je bent altijd op zoek naar nieuwe informatiebronnen.  
Je voelt je veilig wanneer je veel informatie om je heen verzameld hebt. 

 
Je staat erg graag met anderen in contact en bent communicatief sterk. 

Wel hou je het snel zeer vrijblijvend. 
Ook hier zien we terug dat je enorm gesteld bent op je eigen vrijheid. 

 
 

Een maan in tweeling brengt ook een rusteloze energie met zich mee. 
Wat wil ik nou, wat voel ik nou, wie ben ik echt, enzovoorts. 

Innerlijke onrust, je zult wat vaker in tweestrijd staan en moeite hebben met het maken van 
de juiste beslissingen. 

→ letterlijk frisse lucht zal je meer ruimte geven, maak hier gebruik van! 
 
 

De maan gaat ook over de moeder. Met deze stand zie je vaak dat er in de kindertijd nadruk 
werd gelegd op het mentale, de intelligentie, op slim zijn. 

Emoties werden weg geredeneerd. En dat heeft iets kils, hoe goed bedoeld ook.  
Je kracht zal liggen in een sterk ontwikkeld rationeel vermogen, maar emoties zijn hierdoor 

lastig(er) voor jou en zorgen voor verwarring. 
 De kunst is om het te gaan voelen in plaats van altijd maar te beredeneren. 

Wat hierin kan helpen is meditatie, mindfullness; om het verstand tot zwijgen te brengen en 
(meer) contact te leggen met het gevoel. 



VENUS liefde, relaties, talenten in WATERMAN 
 

Liefde, relaties: 
 

Zowel jouw Zon als Venus bevinden zich beide in het luchtteken waterman. 
Dit wijst erop dat een grote behoefte is aan vrijheid.  

Iemand die jou claimt zal funest zijn. 
Een relatie waarin er ruimte is voor eigen ontwikkeling werkt voor jou vele malen beter, 

tevens zal een lat-relatie met deze stand ook goed werken. 
 

Een relatie begint voor jou over het algemeen eerst vanuit vriendschap. 
Gemeenschappelijke idealen en vriendschappelijke omgang is voor jou belangrijker dan 

hartstocht. Intelligentie is voor jou een must. 
 

Een sterk rechtvaardigheidsgevoel overheerst, je houdt van gelijkheid in een relatie. 
 
 

 
 
     In de liefde ... kun jij soms de indruk wekken koel en afstandelijk te zijn. 
 
     In de liefde … voel jij je sneller aangetrokken tot onconventionele vrouwen. 
 
     In de liefde … voel jij je sneller aangetrokken tot vrouwen uit een ander land. 
 
     In de liefde … hou jij van onvoorspelbaarheid. 
 
     In de liefde … kun je grillig reageren en heb je ook veel eigen tijd nodig. 
     Een partner kán jou verwijten dat jij je niet volledig wilt geven. 



 
Jouw talenten en beroepen die goed bij jou passen: 

 
- sociaal beroep, liefst teamwork 

Jij kan zeer goed met zeer diverse mensen omgaan. 
 

- Humanitair beroep (liefst internationaal), ontwikkelingshulp, iets waarin je wat kunt 
betekenen voor jouw medemens 

Je bent er erg goed in om verschillende mensen en meningen samen te brengen. 
Jij kan afstand bewaren, objectief zijn en persoonlijke belangen uitschakelen. 

 
- Idealen zijn voor jou belangrijker dan materialisme of persoonlijke ambities. 

 
- Zinvol werk is een must, anders hou je het niet vol. 

-  
- Werk met ontwikkeling, vernieuwing, iets bijdragen aan de wereld, rechten voor de 

mens, het milieu, in ieder geval iets met voldoende inhoud. 
 

- Een beroep waarin jij je vrij kunt bewegen, weinig regels, weinig invloed van 
autoriteiten, liefst niet te kleinschalig. 

 
- Creatief talent is bij jou aanwezig, er is aantrekking tot creativiteit, spiritualiteit, 

muziek en natuur 
 

- Technisch talent is aanwezig 
 

- Je bent in het bezit van een goed stel hersenen, intelligent. 
 

 

 
 
 



MARS -energie, actie, seks- in VISSEN 

 
 

Mars in vissen brengt een creatieve en zachte energie met zich mee. 
 

Onder Venus staat dat jij goed bent in teamwork, deze mars in vissen maakt dat je het óók 
fijn vindt om alleen te zijn en dit van tijd tot tijd ook echt nodig hebt. Fijn in je eentje creatief 

bezig zijn bijvoorbeeld, je vindt het prettig om je geïnspireerd te voelen. 
Motivatie komt bij jou voort uit dromen en verbeeldingskracht. 

 
Mars in vissen brengt affiniteit met het spirituele en tevens brengt het een 

goede intuïtie met zich mee waarmee je gezegend bent. 
 

Deze planeetstand kan er voor zorgen dat er moeite is met verplichtingen en zelfdiscipline; 
het ene zeggen maar vervolgens het andere doen. 

Dit kan te maken hebben dat je toch gevoeliger bent dan je zelf beseft / wilt en je onbewust 
reageert op energieën van buitenaf. Je kunt ook best wel sfeergevoelig zijn. 

 
Ten slotte maakt deze mars in vissen jou romantisch en dromerig. 

Je kunt een ietwat vertekend/over-romantisch beeld hebben van jouw ideale liefdespartner. 
Seksueel gezien hou je wel van fantasieën, je hebt een sterke verbeeldingskracht  

en je bent een pleaser.  
Wees waakzaam over je eigen grenzen. 

Eerder passief dan actief, je gaat graag mee in the flow van het moment. 
Wel komt ook hier die sfeergevoeligheid terug en hangt veel af van je stemming. 

Je geeft de voorkeur aan enige variatie in bed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAANSKNOPEN 

 
De maansknopen vertellen ons meer over een vorige leven en het wérkelijke doel  

van ons huidige leven. Maanstanden op 25 januari 1983: 
 

Noordelijke maansknoop: kreeft 
Zuidelijke maansknoop: steenbok 

 
In jouw vorige leven stond het volgende centraal: 

carrière, status, succes. 
Plichtsvervulling. 

Hoge verantwoordelijkheid en deze ging ten koste van jouw eigen gevoelens. 
Gevolg: jezelf verloochenen. 

Je was erg functioneel en verhard. 
 

In jouw huidige leven is het volgende de bedoeling: 
het (h)erkennen van jouw eigen, persoonlijke behoeftes. 

Warmte, geborgenheid en gevoel toelaten. 
Het met of voor mensen werken. 
Jou kwetsbaar durven opstellen. 

 
 
 
 

GELUKSPUNT, PARS FORTUNA 
Schorpioen, 5de huis 

 
Volgens de Pars Fortuna kun jij jouw geluk vinden in creativiteit en schepping. 

Het is voor jou belangrijk dat in alles wat jij onderneemt, er ruimte is voor speelsheid en jij er 
jouw eigen, persoonlijke draai aan kunt geven. 

Deze speelsheid vind jij ook terug in de omgang met kinderen, hier kun jij vreugde uit halen. 
 

Deze schorpioen zorgt er voor dat er in jou meer behoefte is aan extreme ervaringen en 
uitdagingen. Je vindt het prettig om jezelf daarin te leren kennen en te ontdekken waar jouw 
eigen grenzen liggen. Wanneer jij grenzen verlegt zal je dit vervullen met een stukje blijheid. 
Je voelt je tevens in je element wanneer je een geheim kunt ontsluieren en deze schorpioen 

zegt ook dat je behoefte hebt aan spirituele ervaringen. Ook hierin kun jij je geluk vinden. 
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