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De astrologische huizen, algemeen. 
  

 
De twaalf vakjes (taartpunten) noemen we in de astrologie huizen en elk huis staat voor een 
ander levensgebied waarop de daarin liggende planeten werkzaam zijn. 
De cusp (het begin) van het huis is erg belangrijk omdat via die ‘deur’ de kosmische energie 
naar de aarde wordt geleid. Komt de lijn (cusp) b.v. via het teken Vissen naar binnen dan 
wordt dat huis erg vissig, krijgt het de eigenschappen van het teken Vissen: grenzeloos, 
spiritueel, enz. In voorbeeld horoscoop staat cusp 1 (Ascendant) in Vissen.  
  
Let wel: de richting is tegen de klok in! 
  
Op de volgende bladzijden kun je de beschrijvingen van de huizen lezen. Op bijvoorbeeld 
een AstroParty of een van de vele cursussen in Centrum Noordknoop krijg je meer 
informatie over dit thema.  
  

Dit symbooltje tref je bij elk huis aan. 
Het is een leuke manier om de astrologische huizen te vergelijken met de kamers in 
een kasteel. Bij het spel van AstroParty wordt dit al jaren gebruikt en het werkt heel 

efficiënt.  
  
 
 
Extra informatie: 
Huizen kunnen van grootte verschillen en het kan zijn dat een huis meerdere tekens bevat. 
We noemen een teken ‘onderschept’ als er geen lijn (cusp) doorheen loopt, de energie van 
dit teken is dan voor de betreffende persoon wat onbereikbaar en moeilijk te vatten. Een 
Nieuwe Maan of Transit in dat (onderschepte) teken kan je helpen te focussen op die 
energie en maakt duidelijker wat jij ermee hebt. 
Een planeet in een huis werkt op het gebied van de betekenis van dat huis. 
Heb je veel planeten in een huis dan is het levensgebied van dat huis haast wel zeker een 
belangrijk thema in je leven. We noemen dat een VOL huis. 
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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. 
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Hoe geld en talenten met elkaar in verband staan: 
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 leidt. 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 uitwisseling 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. 
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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. 
 
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 mogen 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. 
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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 van 
alle dag, waarvan praktisch geleerd mag worden. Het is ook het huis van structuren. 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 
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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 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: 
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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)? 
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. 
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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. 
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