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PLANETEN, TEKENS EN HUIZEN MIXEN 
ILLUSTRATIE UIT THE FACULTY OF ASTROLOGICAL STUDIES 
Nu kunnen we de drie lagen van ons astrologisch jargon samenbrengen: de bouwblokken Planeten, 

Tekens en Huizen. We hebben een paar voorbeelden gezien van hoe een planeet zou kunnen werken 

via een teken. Het Huis zal ons vertellen op welk levensterrein de combinatie van planeet en teken zich 

zal uiten. De regel die we volgen is: 

 

Planeet - wat wordt er gedaan 

Teken - hoe het wordt gedaan 

Huis - waar het wordt gedaan 

 

Als we terugkijken naar onze twee voorbeelden, kunnen we zien dat Buzz Aldrin’s Zon en Mercurius in 

Waterman zich bevinden in Huis VIII. Dat is het huis van de diepe ontmoetingen, maar ook van  ‘de 

dood en de wederopstanding’. Dus we kunnen de informatie van deze twee planeten toevoegen door 

te zeggen dat Buzz’s missie in het leven (de Zon) is om het onbekende (Huis VIII) wetenschappelijk te 

onderzoeken (Waterman) en om kritische of 'bijna-dood'-ervaringen op te zoeken van waaruit hij 

symbolisch kan herboren worden (8ste huis). Zijn Mercurius hier suggereert misschien een verlangen 

naar wetenschappelijke kennis (Mercurius in Waterman) van verborgen dingen (Huis VIII), met het 

doel om rationeel te begrijpen (Mercurius in Waterman). 

 

Op de kaart van Mick Jagger staat Jupiter in Leeuw in het 2e huis, het huis van bezittingen en 

persoonlijke financiën. Dus we kunnen verwachten dat dit kan worden gelijkgesteld aan een 

zelfverzekerde (Leeuw) uitbreiding (Jupiter) van financiële middelen (Huis II), evenals een positieve en 

optimistische (Jupiter in Leeuw) zin van eigenwaarde (2e huis). Zijn Venus in Maagd staat in het 4e huis, 

dus het talent voor ontwerp en artistieke ambacht voorgesteld door Venus in Maagd kan het meest 

duidelijk zijn in zijn huis (4e), misschien een talent dat is doorgegeven via de rechte familielijn of die 

bijzonder werd bewonderd en aangemoedigd in zijn familie van herkomst (4e huis). 

 

ZELFSTUDIE-OEFENING 
Neem de verhaallijnen die je voor de Planeten hebt gemaakt in de Tekens in de vorige oefening en 

probeer om de betekenis van de Huizen toe te voegen. Nogmaals, je kan trefwoorden en sleutelzinnen 

van de hand-outs gebruiken om jezelf te helpen. 

 


