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Huisheren, huizenverbanden en het ‘sterkste’ huis 

 

Huizen staan met elkaar in verband door de huisheer die weer in een ander huis staat. 
Een huisheer is de planeet die hoort bij het teken waar het huis begint. Zie de cusp (lijn) als 

toegangspoort tot het huis en het teken waar deze lijn doorheen gaat geeft de aanwijzing voor 
de huisheer. (zie schema onderaan) 

 
 

Cusp 10 in dit voorbeeld gaat door het teken 
Boogschutter en de planeet (huisheer) die bij dit 
teken hoort staat in het 12e huis. 
We zeggen dan Heer 10 staat in 12. 
Zo gaan we alle huizen af, te beginnen bij Huis 1 
en krijgen dan een soort reeks die steeds ergens 
eindigt, omdat we anders in herhaling zouden 
vallen. 
           

                  

Het zou er zo uit kunnen zien: 

Heer 1 – 5 – 8 
Heer 2 – 6 – 1 – 5 – 8 
Heer 3 – 8 
Heer 4- 8 
Heer 5 – 8 
Heer 6 – 1 – 5 – 8 

Heer 7 – 7 
Heer 8 – 8 
Heer 9 – 7 
Heer 10 – 12- 7 
Heer 11 – 12 – 7 
Heer 12 - 7 

 

In bovenstaand voorbeeld zien we dat de reeksen steeds eindigen in 8 en 7, dit zijn dan de 
‘sterkste’ huizen en krijgen in de horoscoop een verscherpte rol. Veel van de ervaringen van 

die persoon worden getrokken naar de levensgebieden die deze huizen vertegenwoordigen. 
Dit kan zowel positief als negatief ervaren worden. De ervaring leert dat er op het vlak van 

deze huizen veel gebeurt in een leven en dat daar veel van de ‘leerprocessen’ liggen, dus niet 
altijd de meest soepele processen, anders zouden we er niets van leren. 

 
Er zijn een paar regels die we nodig hebben om deze huizen te bepalen. 
We moeten weten welke planeet bij welk teken hoort. 
 

 

 

 
 
 
 
Dan hebben we nog te maken met de afstand van de planeet t.o.v. de cusp, als deze namelijk 
dicht bij het volgende huis staat, wordt hij geacht daarin te worden gerekend. 

Welke planeet hoort bij welk teken, zie ook op blz. 5 

Ram  -  Mars                                     
Stier  -  Venus 
Tweelingen - Mercurius 
Kreeft  - Maan 
Leeuw -  Zon 
Maagd  -  Mercurius 

Weegschaal - Venus 
Schorpioen - Pluto 
Boogschutter - Jupiter 
Steenbok  - Saturnus 
Waterman -  Uranus 
Vissen  -  Neptunus 
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De orb-regel. Een planeet op 3° van de cusp van het volgende huis wordt in het volgende huis 
gerekend. Bij een hoekhuis zelfs 4°! Bij Zon en Maan kan je ook een wat ruimere orb nemen. 

Hierbij is de geboortetijd dus heel belangrijk. We hebben gezien dat elke 4 minuten de 
ascendant (cusp 1) een graad verder komt te staan. 
Hierin is dus enig gevoel gewenst, zeker als het gaat om planeten die retrograde lopen, in de 
horoscoopmatrix te herkennen aan R in de kolom voor de gradenaanduiding. 
Hebben we het huis of meer huizen gevonden dan geven we deze een accent (ik kleur ze  geel), 
zodat we in een oogopslag kunnen zien welk huis nadruk krijgt. 
 

Deze gele huizen zijn: 

 De huizen waar de reeks op eindigt. 

 Het huis dat zijn eigen huisheer heeft. 

 Als huizen elkaars huisheren huisvesten, dan spreken we over een  ‘onderlinge 
receptie’. 

 

Let op onderschepte tekens. Als er planeten staan in dit teken dan blijkt dat de energie van 
die planeet voor de persoon wat moeilijk grijpbaar is, hij ligt min of meer verscholen voor de 

eigenaar. 
 

N.B. Andere factoren die een huis een groter accent geven: 

 Het huis waar Heer 1 in staat. 

 Het huis waar de Zon staat. 

 Een huis waarin veel planeten staan.  
 
 

 

teken planeet 

1 Ram % Mars 

2 Stier $ Venus 

3 Tweelingen # Mercurius 

4 Kreeft @ Maan 

5 Leeuw ! Zon 

6 Maagd # Mercurius 

7 Weegschaal $ Venus 

8 Schorpioen _ Pluto 

9 Boogschutter ^ Jupiter 

0 Steenbok & Saturnus 

- Waterman * Uranus 

= Vissen ( Neptunus 
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De Praktijk en oefenen 

Heer  1 staat in:  

 

Heer 2 staat in: 

 

Heer 3 staat in: 

 

Heer 4 staat in:  

 

Heer 5 staat in: 

 

Heer 6 staat in: 

 

Heer 7 staat in: 

 

Heer 8 staat in: 

 

Heer 9 staat in: 

 

Heer 10 staat in: 

 

Heer 11 staat in: 

 

Heer 12 staat in: 

 
Let ook op onderschepte huizen. Huizen die geen huiscusp hebben. 
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Je kunt er ook op een andere manier mee omgaan:  
 

Ga nu voor elke planeet na van welk huis ze huisheer zijn: 
 
Zon is de Heer van huis: 
 
Maan is de Heer van huis: 
 
Mercurius is de Heer van huis:                          en van: 

 
Venus is de Heer van huis:                                   en van: 

 
Mars is de Heer van huis: 

 
Jupiter is de Heer van huis: 

 
Saturnus is de Heer van huis : 

 
Uranus is de Heer van huis: 

 
Neptunus is de Heer van huis: 

 
Pluto is de Heer van huis: 
 
 

Wat is( zijn) jouw sterkste huis(zen)?  

 

 

Kijk op de volgende bladzijden wat de betekenis is van de diverse huizen en 

laat dat samen met je intuïtie de leidraad zijn voor je duiding. 
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Het eerste astrologische huis 
 
De Ascendant 
 (Ram, Mars, vuurhuis, hoekhuis 1, 4, 7 en 10 zijn hoekhuizen en hierdoor belangrijk) 
 

In het kasteel is het de toegangspoort. Als je voor het kasteel staat zegt de 
aanblik hoe jouw kasteel eruit ziet. Het is het uiterlijk van het kasteel, de eerste 
indruk die mensen krijgen als ze het kasteel zien. 

Het is te koppelen aan je ASCENDANT, de eerste indruk die jij geeft aan anderen. 
 
Dit 1e huis is ook nauw gerelateerd aan de feitelijke geboorte(tijd) en de cusp, de 
Ascendant, is het overgangspunt van ‘niet-zijn’ naar ‘zijn’ in de wereld. De eerste 
ademhaling (meestal gepaard gaande met eerste schreeuw) is het geboortemoment dat 
astrologen hanteren als de juiste geboortetijd. 
Het levensgebied dat hiermee verband houdt is het uiterlijk en de manier waarop jij je 
laat zien. Vooral de eerste indruk die je achterlaat bij anderen. Dat doe je door houding, 
kleding, optreden enz. 
Ook lijkt het te maken te hebben met de energie, stemming waarin jij ’s morgens wakker 
wordt. 
Het heeft ook te maken met het Ramprincipe: de eerste stappen, een nieuw begin. Vooral 
als er planeten als Transit in je eerste huis komen. 
De planeet die bij je Ascendant hoort is belangrijk. Waar staat deze? In welk huis? Dat is 
waarschijnlijk het huis dat een centraal levensthema in zich draagt. 
 
Andere gebieden waar dit huis over gaat: 
Lichaamsbouw, assertiviteit, presentatie, uiterlijk, motoriek, gezichtsuitdrukking. 
Medisch: Hoofdgebied, alle zintuigen en dat wat met de hersenen te maken heeft. 
Algehele constitutie. 
 

 

Het  tweede astrologische huis 
 (Stier, Venus, aardehuis)  

 

In het kasteel is het de schatkamer. Daar kan van alles liggen: geld, maar ook 
boeken, kunst, brieven enz. Talenten liggen er ook, zie je ze al? 
Hoe jouw schatkamer er uit ziet kun je afleiden aan de deur die naar deze ruimte 

leidt. Het teken op de cusp van het tweede huis heeft de sleutel hiertoe. 
 
Dit huis vertelt iets over jouw zoeken en vinden van zekerheden. 
Bezittingen, materiële en immateriële zaken die jou een gevoel van stabiliteit en veiligheid 
geven. 
Er liggen ook principes, waarden en normen, maar vooral ook talenten. Het kan praktisch 
en concreet zijn zoals: geld en bezittingen, maar ook denkbeelden, gevoelens en dromen.  
Talenten is een belangrijk thema dat je er kunt vinden of zoeken. Het vertegenwoordigt 
alles dat waarde voor je heeft en de talenten die in praktische zin ontplooid kunnen 
worden. Dus ook je eigen waarde, los van algemeen geldende waarden en normen. 
 

Hoe geld en talenten met elkaar in verband staan: 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/LIQ/LIQ119/kasteel_~vl0004b019.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/LIQ119/vl0004b019/&usg=__FlCxVDJYBvK-hwUVq_2krJnjSeA=&h=320&w=300&sz=26&hl=nl&start=2&sig2=MpcfrH6JoJtvZeeGyRwPNw&um=1&tbnid=6ZewC70JBLHhJM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3Dpictogrammen%2Bkasteel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1&ei=sDr1Ssy-JIGi-Ab27cT6DQ
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/LIQ/LIQ119/kasteel_~vl0004b019.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/LIQ119/vl0004b019/&usg=__FlCxVDJYBvK-hwUVq_2krJnjSeA=&h=320&w=300&sz=26&hl=nl&start=2&sig2=MpcfrH6JoJtvZeeGyRwPNw&um=1&tbnid=6ZewC70JBLHhJM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3Dpictogrammen%2Bkasteel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1&ei=sDr1Ssy-JIGi-Ab27cT6DQ
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We hebben allemaal talenten en die kunnen we met elkaar ruilen. In vroegere tijden 
was dit heel gewoon. Stel dat ik goed kan schilderen en jij kunt goed op mijn schapen 
passen. Als jij dan mijn schaapjes hoedt, schilder ik jouw huis. Dat is ‘evenwicht’. Maar 
als jouw huis helemaal in kleur staat te schitteren, moeten mijn schapen nog steeds 
gehoed worden. Ik geef jou daar iets voor (steentjes, later geld) zodat we over een 
tijdje die terug kunnen ruilen als jouw huis weer een verfbeurt nodig heeft. 
Zo is geld ontstaan. Wij zijn de relatie van geld met onze talenten vergeten.  
(er was zelfs een muntstuk dat ‘talent’ heette.)  

 
Andere gebieden waar dit huis over gaat: materiële zekerheden, geld, bezittingen, 
(eigen)waarde, normen en waarden. 
 
 

 

Het derde astrologische huis 
 (Tweelingen, Mercurius, luchthuis)  
 

In het kasteel is het de hal. Daar kom je de ander tegen en het contact is 
belangrijk, maar er is geen diepgang, want in de hal ga je geen intensief 
persoonlijk gesprek met iemand aan. Je deelt feitjes mee, stelt korte vragen, deelt 

een roddel of maakt een afspraak. 
Hoe jouw Hal er uit ziet kun je afleiden aan de deur die naar deze ruimte le idt. Het teken 
op de cusp van het derde huis heeft de sleutel hiertoe. 
 
Het kernthema hier is: communicatie. Welke waarde hecht jij aan het contact met anderen 
en hoe doe je dit. Het gebied van dit huis heeft ook te maken met ‘leren’ en dan vooral op 
de basisschool. Ook liggen hier de korte reisjes (weekendje weg), korte cursussen en hoe 
jij met je broers en zussen omgaat. Kortom je eerste directe sociale kring. Dit gebied treedt 
in werking zodra je met iemand in contact komt, gaat communiceren, tot uitwiss eling 
komt. 
Volgens mij liggen ook contacten via computer en telefoon op dit terrein. De kladjes, Post-
it, Twitter, en andere snelle en eenvoudige uitingen. 
 
Andere gebieden waar dit huis over gaat: Contact is het centrale thema, gezinsbanden, 
vooral met broers en zussen, burencontact, leren op de basisschool en communicatie in 
de breedste zin van het woord. 
 

 

Het vierde astrologische huis 
 (Kreeft, Maan, waterhuis, hoekhuis.1, 4, 7 en 10 zijn hoekhuizen en hierdoor belangrijk)  
 

In het kasteel is het de woonkeuken. Daar voel je je helemaal op je gemak, er 
hangt een geur van gebraden vlees of appeltaart. Er is een grote tafel waar je je 
onder kunt verschuilen, je eigen huisje maken of waar je aan kunt zitten met 

iemand waar je veel vertrouwen in hebt. De plek waar je je hart bloot kunt leggen, je 
zorgen en blijdschap kunt delen en een schouder vindt om aan uit te huilen. Je voelt je er 
veilig. 
Hoe jouw woonkeuken er uit ziet kun je afleiden aan de deur die naar deze ruimte leidt. 
Het teken op de cusp van het vierde huis heeft de sleutel hiertoe. 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/LIQ/LIQ119/kasteel_~vl0004b019.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/LIQ119/vl0004b019/&usg=__FlCxVDJYBvK-hwUVq_2krJnjSeA=&h=320&w=300&sz=26&hl=nl&start=2&sig2=MpcfrH6JoJtvZeeGyRwPNw&um=1&tbnid=6ZewC70JBLHhJM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3Dpictogrammen%2Bkasteel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1&ei=sDr1Ssy-JIGi-Ab27cT6DQ
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/LIQ/LIQ119/kasteel_~vl0004b019.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/LIQ119/vl0004b019/&usg=__FlCxVDJYBvK-hwUVq_2krJnjSeA=&h=320&w=300&sz=26&hl=nl&start=2&sig2=MpcfrH6JoJtvZeeGyRwPNw&um=1&tbnid=6ZewC70JBLHhJM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3Dpictogrammen%2Bkasteel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1&ei=sDr1Ssy-JIGi-Ab27cT6DQ
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In je 4e astrologische huis vind je jouw basisveiligheid (of het zoeken ernaar). Het is het 
gebied van je emotionele veiligheid, de basis voor het leven, dikwijls voortvloeiend uit je 
verleden. 
Het is basis van de horoscoop, hier vind je de wortels van je bestaan en die hangen samen 
met jouw ouderlijk huis, je familie, je roots. Hoe ervaar je deze? Het geeft vooral ook 
aanwijzingen hoe jij de ouder van hetzelfde geslacht hebt ervaren en/of hoe jij jouw 
‘thuissituatie’ als kind hebt ervaren. 
Hieruit voortvloeiend geeft het ook informatie hoe jij jouw huidige huis inricht, de sfeer 
en wat je belangrijk vindt in je eigen huis. 
 
Andere gebieden waar dit huis over gaat: verhuizen, verbouwen, basisveiligheid, 
inrichting, sfeer thuis, open of gesloten thuissituatie, familiegeheimen. Vader en/of 
moeder. 
 
 
 
Het vijfde astrologische huis 
(Leeuw, Zon, vuur) 

 
In het kasteel is het de troonzaal. Het is de plek waar jij graag bent en ook graag 
met anderen deelt. Je voelt je er de koning te rijk hier zwaai jij de scepter, je voert 
de regie. Het heeft helemaal jouw sfeer en uitstraling. Jouw uiterste creativiteit 

en ontplooiing komt hier tot zijn recht. Het heeft dan ook te maken met het gebied van je 
eigen persoonlijke ontwikkeling. Anderen zijn daarbij van belang en in dit astrologische 
huis vinden we dan ook de kinderen, verliefdheden, minnaars en hobby’s. Zij mo gen in 
jouw troonzaal komen, evenals goede vrienden. De interactie met naasten bevordert jouw 
groei en creativiteit.  
De troonzaal hoeft helemaal geen traditionele ‘troon’ te hebben, er kan net zo goed een 
hangmat hangen of een zitkussen staan als troon. Laat concepten los en creëer je eigen 
troonzaal. 
 
Hoe jouw troonzaal er uit ziet kun je afleiden aan de deur die naar deze ruimte leidt. Het 
teken op de cusp van het vijfde huis heeft de sleutel hiertoe. Kijk eens of dat klopt.  
 
Andere gebieden waar dit huis over gaat: kinderen, ons innerlijk kind, minnaars, 
creativiteit, persoonlijke ontwikkeling, alles waar je plezier aan beleeft. 
 
 

 
Het zesde astrologische huis 
 (Maagd, Mercurius, aardehuis) 
 

In het kasteel is dit de personeelskamer. Daar waar de roosters liggen, waar een 
computer staat met alle gegevens om het reilen en zeilen in het kasteel te 
organiseren. Je weet wie beschikbaar is, wie ziek is en welke taken er te doen zijn. 

Op een schip zou het de machinekamer zijn. Het hart van de organisatie. 
Het is het levensgebied van dagelijkse werkzaamheden en gezondheid. Is je gezondheid 
goed, dan kun je goed ‘werken’ en als je niet goed ‘werkt’ dan gaat dit ten koste van de 
gezondheid. 
 
Dit huis geeft aan wat je nodig hebt voor het dagelijks leven in huis of buitenshuis. Ook 
gezondheid en voeding zitten in dit huis. Het geeft dus geen carrière weer, maar de routine 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/LIQ/LIQ119/kasteel_~vl0004b019.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/LIQ119/vl0004b019/&usg=__FlCxVDJYBvK-hwUVq_2krJnjSeA=&h=320&w=300&sz=26&hl=nl&start=2&sig2=MpcfrH6JoJtvZeeGyRwPNw&um=1&tbnid=6ZewC70JBLHhJM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3Dpictogrammen%2Bkasteel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1&ei=sDr1Ssy-JIGi-Ab27cT6DQ
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/LIQ/LIQ119/kasteel_~vl0004b019.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/LIQ119/vl0004b019/&usg=__FlCxVDJYBvK-hwUVq_2krJnjSeA=&h=320&w=300&sz=26&hl=nl&start=2&sig2=MpcfrH6JoJtvZeeGyRwPNw&um=1&tbnid=6ZewC70JBLHhJM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3Dpictogrammen%2Bkasteel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1&ei=sDr1Ssy-JIGi-Ab27cT6DQ
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van alle dag, waarvan praktisch geleerd mag worden. Het is ook het huis van structu ren. 
Iemand met veel planeten in dit huis is altijd bezig, trekt alles naar een werksituatie toe. 
Zelfs vrienden, huishouden, kinderen, boodschappen, verjaardagen enz. worden in de 
agenda ingepland als ware het werk. 
 
Hoe jouw personeelskamer er uit ziet kun je afleiden aan de deur die naar deze ruimte 
leidt. Het teken op de cusp van het vijfde huis heeft de sleutel hiertoe. Kijk eens of dat 
klopt. 
 
Andere gebieden waar dit huis over gaat: collega’s, boodschappen doen, kinderen naar 
school brengen, huiswerk maken, huishouden doen, je agenda en de organisatie van je 
leven, dienstbaarheid in het geven en ontvangen. 
 

 

Het zevende astrologische huis, ook wel descendant genoemd  
 (Weegschaal, Venus, Lucht, hoekhuis. 1, 4, 7 en 10 zijn hoekhuizen en hierdoor belangrijk) 

 

De kamer in het kasteel is de zit/slaapkamer. Hier ontvang je alleen heel goede 
vrienden en relaties, de zgn intimi. Het is dan ook het gebied van de een-op-een 
relaties, partnerschap in welke vorm dan ook en zeer goede vrienden. We komen 

boven de horizon, lijn ascendant-descendant en ontmoeten de ‘ander’. Het thema ik-en-
de-ander is hier aan de orde. 
 
We vinden er samenwerking en compagnonschap. En het is het gebied van hulpverlener -
cliënt, voor zover dit aan de orde is in je leven. 
Dit huis geeft aanwijzingen over karaktereigenschappen die je zoekt bij de intieme ander 
(partner) en contacten in dit huis werken vaak als een spiegelfunctie voor jezelf. Je krijgt 
veel lessen aangereikt via dit huis. Mensen die je hier tegenkomt (vooral partners) kunnen 
je blinde vlekken laten zien. Ergernissen zijn vaak schaduwkanten van jezelf.  
 
De cusp, deur naar dit huis, geeft aanwijzingen hoe jij een relatie wilt ervaren. Welk teken 
staat er? Die sfeer wil je hebben als het gaat om intieme relaties. 
 
Andere gebieden waar dit huis over gaat: goede vrienden, openlijke vijanden, 
compagnons, huwelijk, relaties 
 
 
Het achtste astrologische huis 
(Schorpioen, Pluto, water) 

 
In het kasteel is het de geheime kamer en hoe dit er in jouw horoscoop uitziet 
wordt ondermeer bepaald door de cusp, deur, die toegang geeft naar deze ruimte 
en de planeten die er in staan. Het is de plek van geheimen, van het onbewuste, 

soms van angsten en de drang naar onderzoek en uitpluizen. Hij kan dicht zijn en een 
beerput voor allerlei niet graag geziene zaken worden of inspiratie, uitdaging om het 
onzichtbare zichtbaar maken. 
Dit huis symboliseert uitingen en levensomstandigheden waarin de behoefte aan 
bestaanszekerheden centraal staat. Ook hoe we ons verenigen met anderen, zowel op 
praktisch gebied (gezamenlijke financiën) als op emotioneel niveau (seksualiteit). Het is 
voor veel mensen een moeilijk huis. De eigenschappen die zich hier uitdrukken, worden 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/LIQ/LIQ119/kasteel_~vl0004b019.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/LIQ119/vl0004b019/&usg=__FlCxVDJYBvK-hwUVq_2krJnjSeA=&h=320&w=300&sz=26&hl=nl&start=2&sig2=MpcfrH6JoJtvZeeGyRwPNw&um=1&tbnid=6ZewC70JBLHhJM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3Dpictogrammen%2Bkasteel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1&ei=sDr1Ssy-JIGi-Ab27cT6DQ
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/LIQ/LIQ119/kasteel_~vl0004b019.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/LIQ119/vl0004b019/&usg=__FlCxVDJYBvK-hwUVq_2krJnjSeA=&h=320&w=300&sz=26&hl=nl&start=2&sig2=MpcfrH6JoJtvZeeGyRwPNw&um=1&tbnid=6ZewC70JBLHhJM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3Dpictogrammen%2Bkasteel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1&ei=sDr1Ssy-JIGi-Ab27cT6DQ
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vaak onderdrukt omdat ze niet aanvaard worden en er is vaak eerst een confrontatie met 
jezelf nodig om de pijnplekken bloot te leggen.  
Er kunnen ook angsten verborgen liggen. De kunst is om deze naar boven te halen, te 
omarmen en tot ‘schat’ te maken. 
 
Andere gebieden waar dit huis over gaat: transformatie, seksualiteit, omgaan met crises, 
waarden en normen, andermans geld, erfenissen, psychotherapieën, spiritisme, 
geheimen, onderzoek, thema leven en dood, gokje wagen, maar ook heldervoelendheid en 
intuïtie. 
 
 
Het negende astrologische huis 
 (Boogschutter, Jupiter, Vuur, ) 

 
In het kasteel is het de bibliotheek, de plek waar je alle informatie kunt vinden 
waar jij naar op zoek bent. Er staan computers, er staat een globe, veel boeken en 
mogelijk een groot raam om naar de horizon te staren en je af te vragen wat daar 

achter ligt. Traditioneel is dit huis van informatie verzamelen en dit daarna delen met 
anderen. Het voedt de leraar in je. Je kunt er je blik verruimen en horizonverbreding  
bevorderen, voor jezelf en voor anderen.  
Hieruit komt een levensvisie voort en als mogelijke onderwerpen kunnen we de 
verschillende geloven langs zien komen, hun grenzen en hun mogelijkheden. Filosofie en 
wijsbegeerte, astrologie en spiritualiteit. Reizen valt hier ook onder, alsmede alles dat met 
buitenland te maken heeft. Andere culturen, filosofie, levenswaarden en de mogelijkheid 
dit om te zetten naar wat bij jou past. 
Het is het huis van de middelbare school en universiteit.  
Het hoogste goed is om ‘kennis’ tot ‘weten’ te maken. Wijsheid! Eigen wijsheid in Vrijheid! 
 
Andere gebieden waar dit huis over gaat: Reizen, buitenland en vakanties, interesses en 
leren. Visie en Levensbeschouwing. Godsdiensten en filosofie.  
 

 

Het  tiende astrologische huis 
 (Steenbok, Saturnus, aardehuis hoekhuis. 1, 4, 7 en 10 zijn hoekhuizen en hierdoor belangrijk) 

 

Dit is de torenkamer in het kasteel. Het is het hoogst haalbare op het gebied 
waar jij jouw talenten wilt neerzetten in de maatschappij. Dit is zeer cultuur 
bepaald. Uiteindelijk is het de uitdaging om de weg van de ziel te vinden.  

 
Het volgende verhaal hoort daarbij: 

Een indiaantje wordt geboren met een zeker talent. Als de sjamaan, medicijnman, of 
een oude wijze vrouw uit de clan, door heeft welk talent dit is krijgt het indiaantje 
een naam dat hoort bij dat talent of opdracht voor dit leven. 
Het is de taak van deze indiaan om zijn talent(en) te delen met de gemeenschap 
waarin hij leeft om zo een bijdrage te leveren aan het welzijn en groei van de gehele 
gemeenschap. 

 
Vanuit de torenkamer wordt dit begeleid en bestuurd.  
Welke vlag wappert er op jouw kasteel, zodat mensen kunnen zien wat jij te bieden hebt? 
Weet je zelf waar je talenten liggen (beroep, passie)? 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/LIQ/LIQ119/kasteel_~vl0004b019.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/LIQ119/vl0004b019/&usg=__FlCxVDJYBvK-hwUVq_2krJnjSeA=&h=320&w=300&sz=26&hl=nl&start=2&sig2=MpcfrH6JoJtvZeeGyRwPNw&um=1&tbnid=6ZewC70JBLHhJM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3Dpictogrammen%2Bkasteel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1&ei=sDr1Ssy-JIGi-Ab27cT6DQ
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/LIQ/LIQ119/kasteel_~vl0004b019.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/LIQ119/vl0004b019/&usg=__FlCxVDJYBvK-hwUVq_2krJnjSeA=&h=320&w=300&sz=26&hl=nl&start=2&sig2=MpcfrH6JoJtvZeeGyRwPNw&um=1&tbnid=6ZewC70JBLHhJM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3Dpictogrammen%2Bkasteel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1&ei=sDr1Ssy-JIGi-Ab27cT6DQ
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In onze huidige maatschappij zijn termen als carrière, beroep, roeping, verdiensten van 
toepassing, maar eigenlijk moeten we kijken naar onze passie en onze talenten, los van 
geld en status. Dan komen we echt op ons pad en gaat het vaak als vanzelf.  
Confucius zei: “Geef mij de baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken.”  
 
Andere gebieden waar dit huis over gaat: solliciteren, promoveren, werk en carrière, 
beroep en roeping, interesse, leiding krijgen en/of nemen 
 

Het elfde astrologische huis 
 (Waterman, Uranus, luchthuis)  
 

In het kasteel is dit de balzaal. Je ontmoet er mensen en je ziet er groepjes 
ontstaan van mensen die wat gemeen hebben met elkaar, die op eenzelfde 
zielenniveau zitten. Je kunt je aansluiten bij verschillende groepen. 

 
In dit levensgebied vind je het sociale functioneren. Traditioneel horen tot dit 
levensgebied:  
je vriendenkring, groepen, collectieven, maatschappelijke idealen en vooral de 
zielsverwanten.  
Ben je graag in gezelschap van meerdere mensen of mijd je groepen?  
Ik spreek graag over het gebied van de ‘clan’ omdat dat een woord is dat een bredere 
betekenis aangeeft dan het woord ‘groep’. Contact met gelijkgestemde zielen, je krachten 
bundelen en iets (een ideaal) naar een hoger plan brengen. In gelijkheid, vrijheid en 
broederschap 
Afhankelijk van de planeten kun je ook het omgekeerde aantreffen: uitsluiting, gepest 
worden en/of je wel of niet graag in groepen verkeert. Meestal het sterkst ervaren in de 
jeugd. 
 
Andere gebieden waar dit huis over gaat: groepen, van gezin tot politieke partij, idealen. 
Samen bundelen van krachten. Idealen. 
 

Het twaalfde astrologische huis 
(Vissen, Neptunus, water) 

 
In je kasteel is het de kapel, een plek waar je je terug kunt trekken, even bij jezelf 
zijn en los kunt laten wat er allemaal om je heen en met jezelf gebeurt. Bezinning. 
Voorbij de grenzen van het waarneembare kun je er via meditatie, wandelen of 

schrijven afdalen naar een andere frequentie om daar inzichten te laten ontstaan.  
Het is traditioneel ook het gebied van grote instellingen zoals ziekenhuizen en kloosters, 
daar waar het individu opgaat in het groter geheel. AL-EEN.  
 
Hoe jouw kapel er uitziet kun je afleiden aan de deur die naar deze ruimte leidt. Het teken 
op de cusp van het twaalfde huis heeft de sleutel hiertoe. Kijk eens of je met die energie je 
rust kunt vinden en hoe. 
 
Andere gebieden waar dit huis over gaat: meditatie, spiritualiteit, dromen, visioenen, 
overleden personen, jij in de buik van je moeder, grote instellingen, het zolderkamertje of 
de kelder, afzondering. Thema’s van oudere of al overleden familieleden, die ze hebben 
laten liggen. Jij krijgt het stokje van dat thema doorgegeven om er wat mee te doen.  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/LIQ/LIQ119/kasteel_~vl0004b019.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/LIQ119/vl0004b019/&usg=__FlCxVDJYBvK-hwUVq_2krJnjSeA=&h=320&w=300&sz=26&hl=nl&start=2&sig2=MpcfrH6JoJtvZeeGyRwPNw&um=1&tbnid=6ZewC70JBLHhJM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3Dpictogrammen%2Bkasteel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1&ei=sDr1Ssy-JIGi-Ab27cT6DQ
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/LIQ/LIQ119/kasteel_~vl0004b019.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/LIQ119/vl0004b019/&usg=__FlCxVDJYBvK-hwUVq_2krJnjSeA=&h=320&w=300&sz=26&hl=nl&start=2&sig2=MpcfrH6JoJtvZeeGyRwPNw&um=1&tbnid=6ZewC70JBLHhJM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3Dpictogrammen%2Bkasteel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1&ei=sDr1Ssy-JIGi-Ab27cT6DQ
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Een andere beandering: 

Uit: Huisheren en Huisverbanden  van Karen Hamaker-Zondag 

De duiding van het sterkste huis  

Hoe behandelen we nu het sterkste huis bij de duiding? In ieder geval nemen we de 

betekenis van het huis als zodanig en duiden het als een belangrijke behoefte en! of 

karaktertrek, In het kort zien we voor de huizen dan de volgende duidingsmogelijkheden, 

waarbij ik overigens geen volledigheid heb nagestreefd, maar onderstaande meer als 

illustratie gebruik:  

Eerste huis  

Het eerste huis als sterkste huis geeft iemand een krachtige behoefte zich in de wereld te 

manifesteren. Zo iemand wil er gewoon 'zijn' en steekt zijn aanwezigheid ook niet onder 

stoelen of banken, iets wat hij overigens niet bewust in de gaten hoeft te hebben. Doorgaans 

zal iemand met het eerste huis als sterkste huis niet onopgemerkt blijven. De drang zich te 

handhaven is goed ontwikkeld en de behoefte om te reageren op prikkels van buitenaf is 

groot. Bovendien is er ook behoefte nieuwe dingen aan te pakken, het avontuurlijke te 

zoeken en bezig te zijn met nieuwe of tenminste eigen dingen. Hij heeft een neus voor het 

nieuwe en voor actie - die hij soms door zijn aanwezigheid zelf ontketent. Met een nadruk 

op het eerste huis doet hij al gauw waar hij zin in heeft, en dat kan zijn natuurlijke neiging tot 

ik-gerichtheid en eigenzinnigheid versterken.  

Tweede huis  

Het tweede huis als sterkste huis geeft de behoefte op zeker te spelen; de behoefte aan 

vaste grond onder de voeten is groot. Dat maakt iemand geneigd eerst een houvast te 

zoeken voordat hij zich aan een nieuwe situatie kan overgeven. Het tweede huis wortelt 

sterk in de materie, het tastbare en de zekerheid daarvan, vandaar dat ook de behoefte aan 

financiële zekerheid en geborgenheid op de voorgrond kan treden. Dat kan een instelling 

geven van 'Wat verdien ik er aan?', maar ook de keerzijde van het omgaan met de materie 

kan aan bod komen, namelijk door er niet slaaf van te zijn, maar de materie naar jouw hand 

te zetten of ondergeschikt te maken aan jezelf en te gebruiken om er je lust- en 

onlustgevoelens in uit te drukken. Kunstzinnigheid en handvaardigheid kunnen we zodoende 

ook bij een sterk tweede huis terugvinden.  

Derde huis  

Een derde huis als sterkste huis geeft een duidelijke behoefte aan uitwisseling, praten, 

kennis nemen (ook lezen), ordenen en doorgeven van informatie, in stilte of in gesprek 

spelen met feiten en gedachten en mentaal analyseren. Zelfs als iemand een vrij' gesloten' 

horoscoop heeft, maar met het derde huis als sterkste huis, zien we dat hij toch graag praat 

of veel praat, vaak ook handig met woorden is en in de communicatieve sfeer over het 

algemeen goed voor de dag komt. Met zijn levendige mentale activiteit schift en ordent hij 

de grote toevloed van feiten en wetenswaardigheden die hij aankan. Met zo' n derde huis is 
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hij ook in staat een grote kennis te vergaren. Meermalen is er ook sprake van een gevoel 

voor talen, terwijl de handelsgeest doorgaans evenmin achterblijft.  

Vierde huis  

Het huiselijk leven en eigen en andermans gevoelens en emoties spelen een belangrijke rol 

voor ons wanneer we het vierde huis als sterkste huis hebben. We hebben een grote 

behoefte aan emotionele geborgenheid en veiligheid en richten ons graag op de eigen 

vertrouwde kring van mensen met wie we een gevoelsband hebben. Iemand met dit huis als 

sterkste koestert zich graag aan knusheid en behaaglijke gezelligheid, wat soms aanleiding 

kan zijn tot een wat teruggetrokken houding. Hij heeft de behoefte de situatie om zich heen 

voortdurend af te tasten en de dingen zodanig te organiseren, dat hij en anderen zich er 

thuis kunnen voelen. De gevoelsband met het verleden en met sfeer makende objecten is 

groot. Hij doet er daarom moeilijk afstand van, waardoor zijn huis nog wel eens afgeladen 

kan raken met voorwerpen en snuisterijen die elk een herinnering dragen. Doorgaans is er 

een grote behoefte aan hechte gezins- en familiebanden of bieden vriendschappen de 

gelegenheid om zijn behoefte voor anderen te zorgen uit te leven.  

 

Vijfde huis  

De behoefte om de eigen individualiteit te beleven, zichzelf centraal te stellen en zich in een 

middelpunt functie te weten, is duidelijk aanwezig bij een sterk vijfde huis. Vaak is er sprake 

van een natuurlijk leiderschap op grond van iemands houding ten gevolge van die behoefte. 

Hij is geneigd vooral die dingen te doen waar hij zin in heeft, waar hij plezier of 

zelfbevestiging uit kan putten. De neiging tot 'beroepshobbyisme ' is aanwezig. Zijn relatie 

met mensen moet er bij voorkeur een zijn die hem sterkt in zijn zelfvertrouwen en hem in 

zijn waarde laat. De neiging om de lakens uit te delen en anderen minzaam dingen voor hem 

te laten doen, kan soms aanwezig zijn. Hij is niet degene die zich vol ijver over details het 

hoofd breekt. Dat neemt echter niet weg dat hij de dingen zelf ook groots aan kan pakken, 

mits hij er maar zin in heeft. Door de behoefte zichzelf centraal te stellen loopt hij de kans op 

een bepaalde manier egocentrisch over te komen --uiteraard ook verder afhankelijk van de 

plaatsing van Heer V.  

Zesde huis  

Iemand met het zesde huis als sterkste huis is concreet en praktisch ingesteld: hij wil dingen 

dóen en zijn handen uit de mouwen steken. Zijn dienstbaarheid, hulpvaardigheid en 

werkwilligheid zijn doorgaans goed ontwikkeld. Voor sommige van deze mensen is werken 

een middel om zich uit te drukken. Het nuttige is belangrijk en hun devies is vaak 'eerst de 

plichten, dan het plezier'. Het sterke normbesef van dit huis uit zich niet alleen in 

aanpassingsbereidwilligheid ter wille van de collectiviteit, maar brengt ook veelal een 

analytisch-kritische instelling et zich mee, en de behoefte aan objectiviteit. Soms vinden we 

een interesse in zaken die met ziekte en gezondheid te maken hebben, dan wel 

werkzaamheden op dit gebied.  
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Zevende huis  

De partner en/ of de compagnon spelen een heel belangrijke, vaak zelfs doorslaggevende rol 

in het leven van degene bij wie alles op het zevende huis uitkomt. Hij verwacht veel van de 

relatie, de partner of de compagnon, en investeert ook veel psychische energie in de relatie. 

Hij heeft de stimulans van een ander hard nodig en zoekt daarom vaak al vroeg een partner. 

Het zevende huis als sterkste huis hoeft echter nog geen geslaagde relatie aan te geven; het 

wijst slechts op het feit dat betrokkene in de relatie de bekroning van al het andere zoekt. 

Het vermogen tot samenzijn en samenwerking is daardoor vaak groot, evenals de 

compromisbereidheid. Een nadeel is de soms te sterke afhankelijkheid van de ander.  

Achtste huis  

Met het achtste huis als sterk huis leeft iemand voortdurend in het besef van zijn 

kwetsbaarheid. Het achtste huis weerspiegelt zowel verdringingen als verborgen gaven en 

talenten. Degene met deze nadruk op dit huis voelt de zwaarte van zijn eigen, doorgaans 

onbewuste, problemen in volle omvang, wat hem de neiging zal geven een zodanige houding 

op te bouwen, dat de buitenwereld niets van zijn kwetsbaarheid merkt. Hij kan zich voor zijn 

gevoel niet veroorloven zich in de kaart te laten kijken, en zijn strijd speelt zich hoofdzakelijk 

innerlijk af.  Hij heeft een grote behoefte aan diepgang en een hang naar wat verborgen is, 

zowel in hemzelf, in anderen als bijvoorbeeld op het gebied van de wetenschap of elders. 

Zijn gravende en doorgrondende vermogen is doorgaans goed ontwikkeld, zijn intensiteit 

groot. Bij een positieve ontwikkeling zien we een grote creativiteit en een krachtig 

regenererend vermogen, bij scheefgroei steekt de crisis makkelijk de kop op. Het besef van 

de gevaren die moeten worden getrotseerd brengt doorgaans de behoefte, letterlijk of 

figuurlijk, met zich mee het leven op het scherp van de snede te moeten leven en het steeds 

uit te dagen.  

Negende huis  

De behoefte aan expansie en verbreding van de horizon loopt als een rode lijn door het 

leven van degene met het negende huis als sterkste huis. Het reizen in de stof en! of in de 

geest staat voor hem centraal. Hij wil zijn eigen, onafhankelijke oordeel vormen en zijn eigen 

mening uiten. Dat wil nog wel eens het karakter van een boodschap krijgen, waardoor het 

belerend of moraliserend overkomt. Meestal voelt hij de behoefte om feiten en 

verschijnselen in een bredere context te plaatsen en ze tot een synthese te brengen, zodat 

zich doorgaans wel een bepaalde levensbeschouwing of levenshouding ontwikkelt, al of niet 

op basis van een religie. Zijn eigen ideeën en opvattingen zijn belangrijk, en niet minder het 

uitdragen ervan. Het volgen van een hogere opleiding is dikwijls van toepassing, mits de 

mogelijkheden daartoe ook elders voorhanden blijken te zijn.  

Tiende huis  

Het tiende huis als sterkste huis maakt het nodig gehoor te geven aan de behoefte om op 

een bepaalde manier verantwoordelijkheid te dragen voor, of de touwtjes in handen te 

hebben van een onderdeel van de gemeenschap, en er wetten en regels voor uit te 

vaardigen. Hij laat zich niet gauw beïnvloeden (hij is zich bewust van zijn 
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verantwoordelijkheid) en maakt het liefst zelf de dienst uit. Hij beschikt daardoor vaak ook 

over organisatorische en bestuurlijke kwaliteiten. Het reilen en zeilen van de buitenwereld 

en zijn functioneren daarin op een geordende en gereglementeerde manier is voor hem 

doorgaans van groot gewicht. N iet zelden hecht hij zo veel waarde aan de rol die hij in de 

maatschappij speelt, dat hij zich daar tot op zekere hoogte mee zal identificeren. Hij 

structureert graag, niet alleen in concrete en maatschappelijke zin, maar heeft ook behoefte 

zich een ego af te bakenen. De behoefte zich als autoriteit bevestigd te voelen is doorgaans 

dan ook goed ontwikkeld. Dit kan een bepaalde ik-gericht-heid met zich meebrengen.  

Elfde huis  

Degene wiens elfde huis het sterkste huis is, heeft erg veel behoefte met gelijkdenkenden en 

gelijkgestemden om te gaan. Dat zijn doorgaans vrienden, partij- of clubgenoten, 

enzovoorts. Door met hen om te gaan en van gedachten te wisselen, komt hij tot een zekere 

relativering zowel als tot een zekere plaatsbepaling van zichzelf. Hij leert erdoor ook anderen 

als individuen te zien met een geheel eigen behoefte- en waardepatroon. Anderen als 

gelijken te zien en er op voet van gelijkheid mee in contact te staan is een niet te miskennen 

behoefte bij zo'n elfde huis. Zo iemand schuwt het niet ( te) starre grenzen te doorbreken als 

die eigen en andermans individuele ontplooiing in de weg kunnen staan.  

Twaalfde huis  

Degene met het twaalfde huis als sterkste huis voelt een grote behoefte aan stilte en 

afzondering en aan eenheidsbeleving. Dit huis hoeft in dit verband echter helemaal geen 

liquidatie van de persoonlijkheid of verlies van wat dan ook in te houden. Er is een duidelijke 

behoefte om zich te bezinnen en innerlijk in het reine te komen, hoe dan ook. Dat kan in 

religieus opzicht zijn, maar ook in de vorm van yoga, meditatie, wandelen door de natuur, 

alleen naar muziek luisteren en er in opgaan, enzovoorts. De collectieve dienstbaarheid, de 

behoefte zich op onbaatzuchtige manier nuttig te maken voor de maatschappij, met name 

voor de verdrukten of hulpbehoevenden, krijgt ook vaak de nadruk bij dit twaalfde huis. 

Iemand kan de neiging hebben in dromen te vluchten en schimmige, vluchtige idealen na te 

jagen, maar hij kan met dit huis zijn inlevings- en aanvoelingsvermogen evenzeer gebruiken 

om (doorgaans geheel onbewust) in te spelen op nog niet aan de oppervlakte gekomen en 

dus nog niet waarneembare nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen dan wel 

gevoelsonderstromingen binnen de gemeenschap waar hij zich thuis voelt.  

 

 

Wanneer een huis het sterkste huis is en dus een soort spilfunctie vervult binnen de 

huizenverbanden, geeft dat een niet te veronachtzamen behoefte van ons weer. Het huis 

telt zwaar door zijn functie, niet per sé door zijn eigenschappen. Dat betekent dat de 

bijbehorende behoefte ook niet automatisch vervuld wordt. De aard van de planeten in dit 

huis, de plaatsing van de huisheer en dergelijke zullen uitsluitsel moeten geven over de 

vraag hoe het iemand verder vergaat met betrekking tot dat huis. Het belang dat aan dit huis 
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moet worden toegekend kan ook niet beoordeeld worden in de zin van goed of slecht. Het 

geeft enkel een behoefte weer als sluitstuk in een persoonlijk behoeftepatroon, een keten 

van behoeften. Slechts voldoening op het laatste gebied kan de volledige glans en zin 

verlenen aan inspanningen op daar aan voorafgaande gebieden (en zelfs drijfkracht leveren 

om daar opduikende tegenslagen gemotiveerd te lijf te gaan. 

 

Huizen kunnen via verschillende huizensystemen heel anders uitpakken. 

Het meest gebruikte huizensysteem is Placidus, maar ook Koch wordt veel gebruikt. 

In de evolutionaire astrologie wordt veelal gebruik gemaakt van Koch. 

Het is je eigen persoonlijke voorkeur en als je het niet weet, begin dan met Placidus. 
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Nog even op een rijtje: 

 

 

Huizen die een belangrijke rol spelen in je horoscoop zijn onder andere: 

 

 

Voor jou: 

1. het huis waar Heer I in staat: 
 

 

2. een huis dat zijn eigen heerser 
bevat: 

 

 

3. het huis waar de Zon in staat: 
 

 

4. een huis waarin veel planeten 
staan, in het bijzonder 
persoonlijke planeten:  

 

 

5. een huis in zijn functie als 
sterkste huis:  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Veel plezier met het oefenen en als je vragen hebt mag je altijd mailen: 

tineke@noordknoop.nl  
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Om verder te lezen: 

 Nieuw zicht op huiscuspen van Dré Aukes 

 Aard en achtergrond van de huizen van Karen Hamakers-Zondag 

 Huisheren en huizenverbanden van Karen Hamakers-Zondag 
 De twaalf huizen van Sasportas 

 
 

 

En ken je dit boek al? 

 
www.lunaren.nl  
  

http://www.lunaren.nl/
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