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De Ascendant  
 
De ascendant wordt bepaald door het tijdstip van de geboorte en de geboorteplaats. Het is het 
dierenriemteken dat op het moment van geboorte aan de oostelijke horizon opkomt, rijzend is. De 
ascendant is een beeld die je de wereld voorspiegelt, het is totaal verschillend van je wezenlijke 
gedaante, het is een cocon om je heen. Hoe onzekerder je bent des te meer behoefte heb je om je 
achter je masker te verschuilen. Ram ascendant zal bijvoorbeeld snel agressief worden, Stier 
koppig of bijzonder charmant, Tweelingen erg spraakzaam, Kreeft oversentimenteel, Leeuw dreigt 
naar dramatiek, Schorpioen zal intensiviteit en kracht tentoonstellen, Boogschutter lacht alle 
problemen weg, Steenbok toont een strenge façade, Waterman springt steeds van de hak op de 
tak en Vissen veegt elke uitdrukking van z'n gelaat en verdwijnt in dromenland. Als jouw 
geboorteteken (sterrenbeeld) in jouw ascendant staat dan zal het je ware aard niet verbergen, 
maar meer geïntegreerd zijn. Die eerste levensindruk, weergegeven door de ascendant, dragen we 
ons hele verdere leven bij ons en beleven we als het ware, bij elk begin van iets nieuws, weer 
opnieuw.  
 
 
Ram als ascendant 
Wanneer de ascendant zich in Ram bevindt ervaart men het leven actief, ambitieus, besluitvaardig 
en tegenstrijdig, vol seksuele energie, van grote creativiteit en direct. Het is niet makkelijk om af 
te moeten wachten, het liefst neemt hij gelijk een besluit, onderneemt hij actie en zou de 
gebeurtenissen graag naar zijn hand willen zetten. Hij vecht, breekt ijs en maakt het leven voor 
hen, die na hem komen, makkelijker. De indruk die hij op anderen maakt is levendig, impulsief, 
energiek, ondernemend en moedig. Iemand die de nodige risico's durft te nemen, maar ook 
iemand die geneigd kan zijn tot voorbarigheid, gebrek heeft aan inlevingsvermogen en met (te) 
veel haast. Vaak ziet zo iemand slechts zijn eigen standpunt, zijn eigen doel en kan niet leven 
zonder uitdagingen en overwinningen. Zijn behoefte aan strijd is zo groot dat, als hij dit niet onder 
controle leert te houden en in goede banen te leiden, kan hij iedereen in zijn omgeving op stang 
jagen. Hij heeft kracht, is zeer zelfbewust en soms eigenzinnig.  
 
 
Stier als ascendant 
Iemand met Stier ascendant heeft iets van een landedelman. Zijn behoeften zijn simpel: lekker 
eten, een bevredigend seksleven een fijn plekje om te wonen en is dan gauw tevreden. Hij maakt 
op anderen een betrouwbare en geduldige indruk met een grote gehechtheid aan materiële 
zekerheden en een neiging tot (te) grote koppigheid. Zijn kijk op het leven is tamelijk conservatief 
aangezien hij veel waarde hecht aan alles wat hem vertrouwd is. Stier is praktisch en vastberaden. 
Ze hebben vaak een mooie stem. Ook kan hij op een buitenstander een zwoegende en een koppige 
indruk maken. Als een stier iets in zijn hoofd heeft dan praat je dat er niet meer zo makkelijk uit, 
geen enkel redelijk argument kan hem dan tegen houden. Een stier ascendant kleedt zich over het 
algemeen uitstekend en maakt een verzorgde indruk.  
 
 
Tweelingen als ascendant 
Als men iemand om zich heen heeft met Tweeling ascendant, is het leven nooit saai. Zo iemand 
kan je uren achtereen aangenaam bezig houden om het simpele feit dat hij/zij er zelf niet tegen 
kan zich te vervelen. Met deze ascendant is hij nieuwsgierig en onderzoekend en wil hij graag 
weten hoe mensen en dingen in elkaar steken. Hij maakt een slimme en veelzijdige indruk op 
anderen, iemand die nooit met een mond vol tanden zal staan. Door zijn innerlijke onrust is hij het 
liefst eeuwig op weg en kost het hem moeite om zich ergens op te concentreren. Ook verliest hij 
liever de alternatieven niet uit het oog en het bezighouden met één ding betekent dat andere 
zaken niet aan bod kunnen komen. Hij is vaak het middelpunt van mensen, activiteiten of 
opwindende situaties. Is vaak geestig, heeft vaak veel pret en is amusant. Hij is zo extravert, 
welsprekend, obsederend en biedt veel mogelijkheden op commercieel, literair en artistiek gebied.  
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Kreeft als ascendant 
Indien je iemand ontmoet die veel zorg voor je heeft, bijvoorbeeld pluisjes van je trui haalt, vraagt 
of je wel gegeten hebt en zich ervan overtuigt dat met jou alles in orde is dan zou het best kunnen 
dat je met een Kreeft ascendant te maken hebt. Met een Kreeft ascendant reageert iemand 
instinctief en vanuit het gevoel. De indruk die men op anderen maakt is meelevend, loyaal en een 
beetje gereserveerd. Iemand met Kreeft ascendant is erg vasthoudend als hij je gevoelmatig te 
pakken heeft dan is het moeilijk om daar weer van los te komen. Soms is hij kribbig en geïrriteerd 
en dan even later één en al gevoeligheid en begrip of kil en afstandelijk. Dat laatste komt omdat 
deze ascendant voor een grote emotionele kwetsbaarheid kan zorgen waardoor hij uit 
zelfbescherming zal proberen eerst de kat maar eens uit de boom te kijken. Wanneer daarentegen 
zijn horoscoop overheerst wordt door het element aarde of lucht dan is hij zich vaak niet zo bewust 
van zijn eigen emotionele kwetsbaarheid. Als iemand met Kreeft ascendant zich bedreigd voelt of 
onzeker, of zijn stemmingen hem teveel worden, verbergt hij zich en kruipt in zijn holletje. De 
Kreeft ascendant zal werkelijk alles doen om iemand te troosten en te helpen, hij zal je werkelijk 
het hemd van zijn lijf geven als je dat nodig zult hebben.  
 
 
Leeuw als ascendant 
Leo is een koninklijk teken, iemand met dramatische effecten, is koninklijk in zijn optreden en 
beheerst bijna in elke situatie. Hij maakt een zelfbewuste, trotse en waardige indruk. Bezit een 
aangeboren autoriteit en een flink portie optimisme. Deze ascendant zorgt voor creativiteit en een 
bruisende energie. Leeuw ascendant houdt ervan in het middelpunt te staan, de leiding te hebben 
en de zaken groots aan te pakken. Wanneer er geen uitlaatklep is voor kracht en creativiteit kan 
dit omslaan in cynisme of bitterheid. Uit angst te zullen falen kan iemand soms te lang twijfelen en 
aarzelen waardoor kansen aan zijn neus voorbij kunnen gaan. Hij komt je te hulp wanneer je het 
het meeste nodig hebt en daar waar je het, het minste verwacht. Als hij ergens binnenkomt zal dat 
nooit onopgemerkt zijn. Wanneer je hem voor het hoofd stoot, dan word je met zijn ijzige kant van 
zijn persoonlijkheid geconfronteerd. Hij is de toneelspeler van de dierenriem. Vaak erg energiek, 
extravert en soms wat exhibitionistisch.  
 
 
Maagd als ascendant 
Men herkent iemand met Maagd ascendant aan zijn manier hoe hij de omgeving in zich opneemt. 
Hij zal bijvoorbeeld dingen in een kamer opmerken waarvan anderen niet eens weten dat ze er 
zijn. Hij past zich makkelijk aan wanneer dat in de gegeven omstandigheden noodzakelijk blijkt. Op 
anderen maak hij een rustige, conventionele en gereserveerde indruk met een tamelijk 
perfectionistische inslag. Iemand die geniet van werken en niet bijzonder veel behoefte lijkt te 
hebben aan plezier maken. Zo iemand kan soms zo bezig zijn met allerlei details dat hij de grote 
lijn uit het oog kan verliezen, ook kan er een neiging zijn te veel waarde te hechten aan in feite 
onbenullige uiterlijkheden. Instinctief kan hij goed onderscheid maken tussen bruikbaar en 
onbruikbaar, nuttig en waardeloos op zowel lichamelijk als psychisch vlak. Hij houdt ervan als 
dingen overzichtelijk zijn en zijn manier van handelen is systematisch, kritisch en realistisch. Als 
iemand honderden vragen begint te stellen kun je er van uit gaan dat hij Maagd ascendant heeft. 
Hij kan de mensen om zich heen tijden lang geboeid houden met zijn verhalen over kennis over 
zekere gebeurtenissen, maar soms heeft hij het zo druk met het te weten van feiten van anderen, 
dat het moeilijk is iets uit hem los te krijgen. Hij heeft dan de neiging om zich achter zijn 
weetgierige geest te verstoppen, zolang hij maar weet dat er iemand anders op het getuigenbankje 
zit.  
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Weegschaal ascendant 
Weegschaal ascendant is een hoofdteken, gevoelig en ontvankelijk. Een Weegschaal ascendant 
zoekt altijd naar het evenwicht. Groot gevoel voor eerlijkheid, grote behoefte aan harmonie. Kan 
niet tegen onrechtvaardigheid, onenigheid of ruzie. Hij is steeds bezig om zijn eigen houding aan te 
passen aan dat van de omgeving. Maakt een vriendelijke en diplomatieke indruk. Deze tactische 
gaven maken hem tot een geliefd bemiddelaar, maar kunnen er ook voor zorgen dat hij conflicten 
kostte wat kost kan vermijden. Tot actie komen vergt veel overleg en pas daarna komt hij op 
grond van een zo eerlijk mogelijke beoordeling van de situatie in een weloverwogen actie. Alle 
verschillende mogelijkheden worden dus eerst tegen elkaar afgewogen en dit kan het uiteindelijke 
in actie komen dan ook flink in de weg staan. Vandaar de reputatie van Weegschaal ascendant om 
eeuwig te aarzelen en te twijfelen. Daar komt nog bij dat deze ascendant bijzonder gericht is op de 
ander, wat het ook al niet makkelijker maakt om tot een eigen besluit te komen. Hij is erg gesteld 
op gezelschap en zou er moeite mee kunnen hebben alleen te leven. Kunnen zich moeilijk 
uitdrukken, zodat zij zelden de kaarten op tafel leggen en voor zichzelf op komen. Vaak zal dit ook 
nooit echt van hen geëist worden en komt men hen meestal gaarne tegemoet. Hij is bijna altijd 
beleefd, vriendelijk en tactvol, en besteed veel aandacht aan de omgang met mensen en wil graag 
leren hoe hij dat het beste kan doen.  
 
 
Schorpioen als ascendant 
Met dit krachtige teken op de ascendant is de persoonlijkheid zo sterk, zo magnetisch en geweldig 
dat hij iemand volkomen van de kaart kan vegen zonder het zelf te merken. Voordat hij zich 
bewust wordt van zijn eigen kracht maakt hij eerst vaak tijden door met het gevoel dat men hem 
verkeerd begrijpt. Na perioden van verdriet is hij in staat zijn eigen persoonlijkheid in de hand te 
krijgen en de adelaarszijde van zijn karakter naar voren te brengen. Hij ziet de dingen vaak zwart 
of wit. Ook met deze ascendant maakt iemand al snel een vastberaden, resolute en sterke indruk 
op andere mensen. Iemand die bereid is alle hindernissen te nemen bij het bereiken van eenmaal 
gestelde doelen. Niets wordt op het eerste gezicht als waar aangenomen, hij bezit een uitstekende 
opmerkingsgave met een goed oog voor de zwakke plekken van een ander en hij wil de dingen 
graag diep doorgronden. Hij kan een zo'n intens doordringende blik hebben dat het moeilijk is om 
hem in de ogen te zien. Heeft iemand of iets in een flits door en wijkt nooit van zijn eerste indruk 
af. Altijd op zoek naar de kern, naar de diepere betekenis. Zijn zelfbeheersing is bijzonder groot, 
anderen zien niet veel aan hem, ook bij grote innerlijke opwinding is hij in staat uiterlijk heel kalm 
te blijven. Conflicten gaat hij niet uit de weg, maar het achterste van zijn tong laat hij zelf zelden 
zien. Kent extreme gevoelens van liefde en haat en is in staat lange tijd wrok en wraakgedachten 
te koesteren jegens iemand die hem onrecht heeft aangedaan.  
 
 
Boogschutter als ascendant 
Met Boogschutter ascendant straalt iemand enthousiasme uit. Is positief en toch filosofisch en zijn 
belangrijke leuze is, "Nou ja, alles komt uiteindelijk goed". Dit maakt soms de indruk van te groot 
vertrouwen en optimisme, maar is voor de Boogschutter ascendant noodzakelijk om het leven aan 
te kunnen. Zolang hij maar positief en onbezorgd kan zijn is het goed. Verder maakt hij een 
eerlijke, vriendelijke en idealistische indruk. Hij houdt ervan zijn horizon te verbreden door reizen 
of kennis te vergaren. In wezen is hij een zoeker, iemand die altijd op zoek is naar een nieuw doel 
om na te kunnen jagen en de jacht op dat doel schenkt hem vaak meer bevrediging dan wanneer 
hij het beoogde doel uiteindelijk heeft bereikt. Op dat moment is de glans er al bijna af en kijkt hij 
alweer om zich heen op zoek naar de volgende uitdaging. Het kan soms heel moeilijk zijn de kloof 
tussen wat is en wat zou kunnen zijn, te verdragen. In een intiemere relatie kan hij geneigd zijn tot 
een voortdurend heen en weer zwenken tussen de drang naar vrijheid en de behoefte aan 
gebondenheid. Innerlijk blijft hij eigenlijk altijd een vrijgezel. Andere mensen zijn niet altijd 
gediend van zijn soms tamelijk moraliserende manier van iets verkondigen. Wat de Boogschutter 
ascendant voor alles wenst is leven en laten leven.  
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Steenbok als ascendant 
De Steenbok ascendant zijn persoonlijkheid is bijzonder gecompliceerd en moeilijk te doorgronden. 
Iemand met deze ascendant kan de indruk geven ontoeschietelijk te zijn, koud of gereserveerd, dit 
alles is echter meestal een uiting van een aangeboren verlegenheid. Over het algemeen hebben ze 
toch een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Met deze ascendant bezit iemand veel uithouding- en 
doorzettingsvermogen. Met Steenbok ascendant kan iemand zwaar op de hand zijn en soms voor 
zijn tijd oud lijken, daar hij niet in staat is de dingen licht te nemen. Hij maakt een betrouwbare, 
verantwoordelijke en praktische indruk op anderen. Zijn concentratievermogen is buitengewoon 
groot en hij heeft behoefte aan duidelijke structuren. Hij kan genieten van een serieus gesprek en 
van het najagen van ambities. Obstakels sporen hem meestal alleen maar aan, tot nog meer inzet. 
Met een Steenbok ascendant kan iemand vaak last hebben van het gevoel dat er voortdurend een 
soort Strenge Vader over zijn schouder meekijkt, dat er als het ware steeds gekeken wordt of hij 
wel voldoende zijn best doet, waardoor er een innerlijke druk kan ontstaan die aanzet tot nog 
grotere en nog betere prestaties. Als zo iemand zich niet veilig voelt is het moeilijk met hem om te 
gaan, hij projecteert zijn onzekerheden, bekritiseerd anderen, neemt een verdedigende houding 
aan en bijt hij de hand die hem tracht te voeden. Zijn plichtsgevoel is erg groot en kan soms als 
drukkend ervaren worden. Dit alles kan leiden tot een pessimistische kijk op het leven en een rem 
op zijn spontaniteit. Ze hebben het gevoel dat niemand zo goed een taak kan volbrengen dan als 
zij zelf.  
 
 
Waterman als ascendant 
Deze ascendant maakt altijd de indruk wat "anders" dan een ander te zijn. Zijn optreden is vaak 
wat ongebruikelijk en excentriek. Hij is vindingrijk, spontaan, origineel en uniek. Ook kan iemand 
met Waterman ascendant een idealistische en vaak nogal afstandelijk indruk bij anderen 
opwekken. Als hij zichzelf kent en zich bewust is van zijn uitzonderlijke eigenschappen, trekt hij 
zich het lot van de mensheid meestal aan. Hij heeft een grote vrijheidsdrang, zowel voor zichzelf 
als voor anderen. Iemand die er buitengewoon hoge normen en een onorthodoxe denkwijze op 
nahoudt en in het bezit is van flink wat intellectuele en praktische capaciteiten en bovendien de 
nodige mensenkennis. Hij kan er niet tegen om in een hokje te worden ondergebracht, 
daarentegen zou hij het wel leuk kunnen vinden anderen bij tijd en wijle te shockeren of om hun 
gezag te ondermijnen. Zijn idealen hebben meestal te maken met vrijheid, rechtvaardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit voor iedereen, hij zou de juiste persoon kunnen zijn om de 
belangen van minderheden die door het bestaande systeem worden onderdrukt of tegengewerkt te 
behartigen. Hij is zijn tijd vaak vooruit. Als hij weigert "uniek" te zijn en zich aanpast aan de 
huidige geldende normen, dan kan hij op de meest onmogelijke momenten opstandig en 
overprikkelt worden en wordt zijn gedrag onvoorspelbaar en onbetrouwbaar.  
 
 
Vissen als ascendant 
Iemand met deze ascendant houdt zich bijna altijd bezig met de zonzijde van dingen op te zoeken. 
Feiten en omstandigheden kunnen onweerlegbaar en onloochenbaar zijn, maar dromen die hij voor 
ogen heeft, hebben weinig te maken met het leven zoals anderen het zien. Hij zet het brilletje op, 
kleurt het nog wat bij en gaat verder. Het harde, koude licht van de realiteit heeft, als hij wil, geen 
vat op hem. Vaak is het uiterlijk van Vissen ascendant dat hij nogal bijziend is en grote dromerige 
ogen heeft, met een afwezige blik. Met een Vissen ascendant maakt iemand een zachtmoedige 
indruk, iemand die zich goed in anderen kan inleven en die altijd bereid is de helpende hand te 
bieden. Hij bezit artistieke kwaliteiten en is dromerig aangelegd. Discussiëren met een Vissen 
ascendant is bijna onmogelijk. Hij wordt niet boos, hij verliest zijn geduld niet, maar kijkt je zo 
diep ongelukkig en teleurgesteld aan, dat je jezelf de grootste schooier op deze aarde voelt. 
Andere mensen kunnen soms moeilijk hoogte van hem krijgen, ook al omdat hij zo inschikkelijk en 
flexibel is. Zijn zelfvertrouwen en zelfbewustzijn is niet zo stabiel, waardoor hij ook geneigd kan 
zijn tot een te grote passiviteit en daardoor mooie kansen voorbij laat gaan. Door zijn grote 
onzelfzuchtigheid kan hij problemen hebben met het afbakenen van zijn grenzen waardoor anderen 
misbruik van hem kunnen maken. Met deze ascendant voelt iemand zich vaak niet opgewassen 
tegen de rauwe werkelijkheid van alledag en zal hij proberen een ontsnappingsroute te vinden. 
Soms vinden ze dat in alcohol en drugs, anderen offeren zich op voor een goed doel en weer 
anderen vinden een mogelijkheid in het benutten van de aangeboren artistieke gaven. Ze zijn ook 
zeer gevoelig voor andermans emoties en neigen andermans emoties over te nemen, ook de 
negatieve. Zij zijn idealistisch en geloven in een werkelijkheid achter dingen. Ze hebben een sterk 
vermogen van invoelen op persoonlijk gebied en zijn ze zeer meegaand. Zelftoegeeflijk en kan hij 
moeilijk nee zeggen, wanneer iemand een beroep op hem doet. 


