
Laag 3: de Huizen



De Huizen

 De hemel wordt verdeeld in 12 
sectoren, de 12 huizen in de 
horoscoop

 Elk huis staat voor een apart 
levensdomein

 De verdeling en grootte wordt 
bepaald door de plaats en tijd 
(en niet je geboortedatum)

 De huizennummering begint onder 
de Ascendant P. en loopt 
tegenwijzerzin tot 12 
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De Huizen

 Verschillende systemen: Placidus, 
gelijke huizen (equal houses) hele 
tekens (whole sign) of Koch

 In een huis kan een zekere activiteit 
plaatsvinden (aangeduid door de 
Planeet)

 Planeten (laag 1) staan dus altijd in 
een Teken (laag 2) én in een Huis 
(laag 3)

 PLANEET = WAT laag 1

 TEKEN = HOE laag 2

 HUIS = WAAR laag 3
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Huis I

 Hoe we onszelf aan de wereld 
voorstellen (onze voordeur)

 Ons lichaam, hoe we ons 
kleden en eruit zien 

 De eerste dingen die anderen 
aan ons zien of opvallen

 De minst verborgen kant van 
onze persoonlijkheid 

 De manier waarop we in 
dialoog gaan met de wereld 
buiten ons (Ascendant)

 Sociaal gewenst gedrag
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Huis II

 Geld en inkomen

 Materiële goederen die we 
bezitten en verlangen 

 Onze relatie met geld

 Waarde, wat we waardevol 
vinden en waar we geld aan 
uitgeven

 Talenten, vaardigheden, 
competentie, opleiding, 
studie

 Ons persoonlijk normen- en 
waardensysteem 
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Huis III

 Mensen en terreinen in 
onze buurt

 Directe omgeving, netwerk, 
buren, broers en zussen, 
korte reisjes

 Leerervaring op school 
(lagere school)

 Taalontwikkeling

 Communicatie- en 
denkvermogen

 Administratie, contracten
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Huis IV

 (T)huis: fysisch, emotioneel 
en psychologisch

 Het huiselijke en familieleven

 Traditioneel de vader, of een 
van de ouders (samen met 
Huis X)

 Plek om tot rust en op adem 
te komen

 Privé plek waar je je veilig en 
zeker mag voelen (nest)

 Afkomst, origine: je 
voorouders in rechte lijn 
(ouders, grootouders, …)
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Huis V

 Recreatief bezig zijn, spel en 
vrije tijd

 Hobby’s, sport, hoe we 
onszelf uitdrukken wanneer 
we niet werken 

 De planeet die hier staat, 
zegt veel over spel en plezier 

 Zwangerschap, kinderen, 
geboorte

 Creativiteit

 Zelfexpressie

 Verliefdheden
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Huis VI

 Het leven van alle dag, 
routines, verantwoordelijk-
heden, sociale  verplichtingen

 Het werk dat we doen om de 
rekeningen te betalen

 De manier waarop we ons 
huishouden runnen

 Vakmanschap, hoe we onze 
vaardigheden nuttig maken 
(ook kijken naar de Planeet)

 Praktische dienstbaarheid

 Gezondheid, hygiëne, voeding
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Huis VII

 Hoe je met anderen relateert 
(tegenover Huis I: ID, ik)

 De partner in een huwelijk, 
contractuele relaties (bv.  
zakenpartners)

 Kenmerken en gedrag van 
anderen waar we toe 
aangetrokken zijn (en zelf 
aantrekken) in anderen

 Een manier om over onszelf te 
leren via de anderen

 Huis van open vijanden, 
gekende tegenstanders (Huis 
XII: verborgen vijanden)

 Rechtszaken, geschillen
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Huis VIII

 Grote transformatieprocessen 

 Leren op de harde manier, 
door crisis

 Psychologische en 
therapeutische behandelingen

 Diep emotioneel uitkuisen van 
de ziel

 Geld van anderen: leningen, 
investeringen, erfenissen, … 

 Gedeelde financiën, bezit en 
waarden (bv. van de partner -
tegenover Huis II: eigen geld)

 Reis door de onderwereld van 
dood en wedergeboorte
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Huis IX

 Avontuur, verre reizen 
(tegenover Huis III: korte)

 Hoe we reageren op het 
ongekende, het exotische en 
dat wat ver van ons bed staat 

 Hogere denken en onderwijs 
(na de middelbare school) 

 Filosofie (zoeken naar de 
waarheid), moraal, religie

 Houvast, overtuigingen in het 
algemeen

 Existentiële vraagstukken

 Visie op de wereld en het 
leven, horizon verbreden
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Huis X

 Ons publieke profiel, de 
andere ouder (t.o. Huis IV)

 Professioneel werk, roem

 Planeten die hier staan vragen 
respect voor je vaardigheden 
en talenten

 Streven naar prestaties in de 
samenleving, erkenning

 Verantwoordelijkheid en 
management, bazen, leiders, 
hiërarchie

 Structuren, recht, wetten en 
regels in de maatschappij

 Integriteit en authenticiteit
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Huis XI

 De bredere sociale maat-
schappij onder de vorm van 
groepen, verenigingen, 
commitées, raden, ngo’s, 
goede doelen

 Vriendschappen, 
bondgenoten, en het 
humanitaire

 Dromen, verwachtingen van 
het leven, gedeelde idealen 
en ideologieën

 Zielsverwanten

 Toekomstplannen
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Huis XII

 Collectief gemeengoed, het 
onbewuste

 Opoffering en het dienen van 
hogere doelen, zelfsabotage

 Eigenbelang speelt niet meer

 Plekken om je terug te trekken 
(ziekenhuizen, gevangenissen, 
kerken, psychiatrie, studie, 
ashrams, … ) ver weg van de 
maatschappij 

 Wat verborgen blijft, wat onder 
het oppervlak zit, ervaringen, 
herinneringen

 Tijdloze wereld van de fantasie, 
dromen en verbeelding
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Samenvatting: de Huizen in het kort

 Huis 1  Persoonlijkheid, identiteit, ik

 Huis 2 Normen en waardensystemen, eigen talent, bezit, geld

 Huis 3 Denken en communiceren, directe omgeving, broers/zussen

 Huis 4 Huis en thuis, familie, afkomst, innerlijke psychologie/kind

 Huis 5 Zelfexpressie, creativiteit, kinderen, verliefdheid, recreatie

 Huis 6 Werk, verantwoordelijkheden, plichten, gezondheid, hygiëne

 Huis 7 De (intieme) partner, zakenpartner, anderen in het algemeen

 Huis 8 Transformatieprocessen, normen, waarden, geld van anderen

 Huis 9 Hogere denken, onderwijs, (levens)visie, religie, houvast

 Huis 10 Plaats in de maatschappij, nalatenschap, carrière, integriteit

 Huis 11 Vriendschappen, toekomst, groepen, dromen, verwachtingen

 Huis 12 Spiritualiteit, eenzaamheid, het verborgene, collectief onbewuste
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Verbanden tussen 
Huizen en Tekens

In vaste volgorde, beginnen onder 
de ascendant en tegenwijzerzin.

 Huis 1: Ram, of een Ram huis

 Huis 2: Stier, of een Stier huis

 Huis 3: Tweelingen …

 Huis 4: Kreeft

 Huis 5: Leeuw

 Enz.
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Samenvatting: verbanden Huizen en Tekens

 Huis 1  Persoonlijkheid, identiteit, ik Ram huis

 Huis 2 Normen en waardensystemen, eigen talent, bezit, geld Stier huis

 Huis 3 Denken, communiceren, directe omgeving, broers/zussen Tweelingen huis

 Huis 4 Huis en thuis, familie, afkomst, innerlijke psychologie/kind Kreeft huis

 Huis 5 Zelfexpressie, creativiteit, kinderen, verliefdheid, recreatie Leeuw huis

 Huis 6 Werk, verantwoordelijkheden, plichten, gezondheid Maagd huis

 Huis 7 De (intieme) partner, zakenpartner, anderen algemeen Weegschaal huis

 Huis 8 Transformatieprocessen, waarden, geld van anderen Schorpioen huis

 Huis 9 Hogere denken, onderwijs, (levens)visie, religie Boogschutter huis

 Huis 10 Plaats in de maatschappij, nalatenschap, carrière Steenbok huis

 Huis 11 Vriendschappen, toekomst, groepen, dromen Waterman huis

 Huis 12 Spiritualiteit, het verborgene, collectief onbewuste Vissen huis
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