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SPIEKBLAD: DE HUIZEN 
 

Huis I | vuur | Mars 
Identiteit, persoonlijkheid, de manier waarop 

je jezelf aan de wereld voordoet, hoe anderen 

je zien, het lichaam 

Huis II | aarde | Venus 
Geld en bezit (roerend en onroerend), 

talenten, vaardigheden, eigenwaarde, 

persoonlijk systeem van normen en waarden  

Huis III | lucht | Mercurius 
Communicatie, directe omgeving, buren, 

broers en zussen, neven en nichten, 

contracten, studie, korte reizen 

Huis IV | water | Maan 
Huis en thuis (en al wie er woont), familie, 

voorouders, een van de ouders (traditioneel 

de vader), innerlijke psychologie/kind 

Huis V | vuur | Zon 
Vrije tijd, zelfexpressie, creativiteit, 

spontaniteit, nakomelingen, sport, hobby’s, 

verliefdheden 

Huis VI | aarde | Mercurius 
Verantwoordelijkheden, dagelijkse routines, 

plichten, dienstbaarheid, gezondheid, hygiëne, 

voeding 

Huis VII | lucht | Venus 
Anderen in het algemeen, de intieme partner 

(huwelijk), openlijke vijanden, rechtszaken 

Huis VIII | water | Pluto 
Geld en bezit van anderen, leren door crisis,  

transformatieprocessen, geboorte en 

wedergeboorte, banken 

Huis IX | vuur | Jupiter 
Hogere denken, onderwijs, publicatiewereld, 

visie op het leven, filosofie, verre reizen, 

geloof en houvast, religie 

Huis X | aarde | Saturnus 
Publieke leven, werk, carrière, prestaties, 

sociale status, politiek, structuren in de 

maatschappij, wetten en regels, de andere 

ouder (traditioneel de moeder) 

Huis XI | lucht | Uranus 
Sociale structuren, groepen, verenigingen, 

mensheid, dromen, verwachtingen, 

vriendschappen, de toekomst 

Huis XII | water | Neptunus 
Het collectieve geheel, opoffering, het 

verborgene, eenzaamheid, plekken van 

afzondering (bv. gevangenis, ziekenhuizen, 

instellingen, maar ook ashrams, retreats) 

Overzicht van de elementen in de huizen 
Vuur Huis Aarde Huis Lucht Huis Water Huis 

Huis I Huis II Huis III Huis IV 

Huis V Huis VI Huis VII Huis VIII 

Huis IX Huis X Huis XI Huis XII 

 

Overzicht van de kruisen in de huizen 
Hoofd / Hoekhuis Huis I Huis IV Huis VII Huis X 

Vast / Opvolgend Huis Huis II Huis V Huis VIII Huis XI 

Beweeglijk / Vallend Huis Huis III Huis VI Huis IX Huis XII 
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