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Tekens op de huizen 

De huizen weerspiegelen de levensomstandigheden die een mens 
kan tegenkomen in het leven. In die omstandigheden kan de mens 
zijn behoeften, drijfveren en karaktereigenschappen tot uitdrukking 
brengen. Hierdoor creëert de mens zijn omstandigheden die het in 
zijn leven ervaart. Het is dus een wisselwerking tussen de innerlijke 
wereld en de buitenwereld. Planeten in de huizen geven een sterke 
nadruk op het levensgebied van een specifiek huis maar ook op de ui-
tingswijze in het karakter en in de levensomstandigheden. 
 
Naast de planeten zullen ook de dierenriemtekens op de cuspen hun 
uitwerking hebben op het functioneren van een bepaald huis. Een 
huis zal zich willen vormen naar het dierenriemteken waar de cusp in 
staat. Vaak is het voor de persoon zelf ook prettig om die specifieke 
levensgebieden vorm te geven naar de behoefte van het dierenriem-
teken, want dat is de natuurlijke uitingswijze van dat levensgebied. 
 

Onderschept Sommige huizen zijn zo groot dat er een teken in een bepaald huis 

valt zonder dat het volgende huis daarin begint. Als huis III in Water-
man staat en het vierde huis begint pas in Ram dan staat het teken 
Vissen onderschept in het derde huis. Dit wordt een onderschept te-
ken genoemd. Het teken dat op de cusp van een huis staat zal zich 
heel direct en herkenbaar in dat huis manifesteren. Een onderschept 
teken daarentegen zal in eerste instantie niet zo herkenbaar functio-
neren in een huis maar het bevindt zich er wel. De uitingswijze van dit 
teken is ook van belang in dat huis. Soms zie je een sterke overcom-
pensatie van het onderschepte teken waardoor deze dominant aan-
wezig kan zijn. 

 

Ingeklemd Als er in een horoscoop onderschepte tekens voorkomen dan komen 

er ook kleine huizen in de horoscoop voor waarbij twee huiscuspen in 
een teken terecht komen. Hierdoor valt een huis volledig in een te-
ken, terwijl normaal gesproken een huis begint in een bepaald teken 
en eindigt in een volgend teken. Een huis dat helemaal in een teken 
staat wordt een ingeklemd huis genoemd. Vaak zie je dat het huis en 
het daarop volgende huis een verbinding hebben met elkaar doordat 
hetzelfde teken op de cusp staat. Als bijvoorbeeld het zesde en het 
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zevende huis in hetzelfde teken staan dan zijn deze twee huizen door 
dat teken met elkaar verbonden. Bovendien is er dan een sterkere 
verbinding tussen het zesde en het zevende huis. Dit kan dan bijvoor-
beeld betekenen dat de partner een belangrijke rol speelt in het da-
gelijkse werk van de persoon of dat werk of dagelijkse verplichtingen 
en verantwoordelijkheden een belangrijkere rol spelen in de relatie 
dan bij mensen die deze verbinding niet hebben. 
 
De uitingswijze van de tekens op de huizen kan als volgt zijn: 
 
Ram 
Het teken Ram wil zijn onafhankelijkheid benadrukken door zelf de 
leiding te nemen of om als eerste actie te ondernemen. Bovendien 
heeft Ram een onrustige, op actie en afwisseling gerichte natuur zo-
dat het huis dat begint in Ram vaak het levensgebied is waar je veel 
energie in stopt, waar je impulsief kan zijn of zelfs roekeloos. Het is 
het gebied waar je dikwijls te hard van stapel loopt maar waar toch 
regelmatige afwisseling belangrijk is. 
 
Stier 
Het huis waar Stier op de cusp staat geeft aan op welk levensgebied 
je op zekerheid, stabiliteit en veiligheid bent gericht en de bereidheid 
hebt om hard aan te werken om dit te behouden. Het is het gebied 
waar nobele en verfijnde waarden worden geprojecteerd en je hecht 
er waarschijnlijk grote waarde aan. 
 
Tweelingen 
Ten aanzien van het huis waar dit teken valt, is er sprake van een op-
pervlakkige en vrijblijvende houding. Het is het huis waar je vrijheid 
nodig hebt en waar je makkelijk kunt bewegen. Praten en uitwisselen 
spelen vaak een grote rol op dit levensgebied maar het kan ook een 
denken zijn om een rationeel betoog op te kunnen zetten. Bovendien 
heeft Tweelingen ook de vrijheid nodig om te kunnen afwisselen. 
 
Kreeft 
Het teken Kreeft op de cusp van een huis geeft aan, op welk gebied 
iemand gevoelsmatig en instinctief zal reageren. Emotionele veilig-
heid en geborgenheid zal het thema zijn voor het huis waar Kreeft in 
staat. Kreeft is van nature gericht op zijn emotionele behoeften en 
voelen is over het algemeen een introverte functie. 
 
Leeuw 
Op het levensgebied waar het teken Leeuw staat, wil iemand erken-
ning krijgen, of stralen omdat hij of zij iemand is. De Leeuw heeft be-
hoefte op egoniveau en wil op dit levensgebied erkend worden als 
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individu. Op dit terrein wil je een centrale rol spelen en de aandacht 
op je vestigen. 
 
Maagd 
Het huis waarvan de cusp in Maagd staat, geeft het gebied aan waar 
je bereid bent om hard voor te werken. Het geeft het terrein aan 
waarin je kritisch bent en waar je perfectie probeert na te streven. 
 
Weegschaal 
Dit teken op de cusp van een huis geeft aan dat je op het gebied van 
dit huis een tactvolle houding zal nastreven. Er word getracht tactvol 
en diplomatiek op te treden. Soms zal ten koste van alles de lieve 
vrede bewaard worden. 
 
Schorpioen 
Op dit gebied zul je met Schorpioen op de cusp een gevoelige en te-
ruggetrokken of hartstochtelijke houding aannemen. Het betreffende 
huis is vol wilskracht, onverzettelijk en wordt beschouwd met achter-
docht en oplettendheid want je moet immers op alles voorbereid zijn. 
 
Boogschutter 
Bij Boogschutter op de cusp is er sprake van een tolerante maar ook 
expansieve houding ten aanzien van dat huis. Op dit gebied worden 
de vruchten geplukt van goed geluk. Zelfs als je het op zijn beloop laat 
loopt het vaak goed. Boogschutter wordt gekenmerkt door een extra-
verte houding en is sterk gericht op activiteiten in de buitenwereld. 
Bovendien kan het ongeduldig reageren en is net als bij de overige 
bewegelijke tekens de behoefte aan afwisseling groot. Op dit levens-
gebied wil men vaak ook de eigen mening of visie uitdragen. 
 
Steenbok 
In het huis dat valt onder Steenbok zal hard gewerkt worden. De con-
sequenties worden overdacht en er worden verantwoordelijkheden 
aangegaan maar ook aanvaard. De factor tijd speelt een grote rol zo-
dat kansen niet direct op jonge leeftijd aanwezig zullen zijn. Het geeft 
ook het huis aan waar men meer op materie is gericht dan op emotie. 
De extraverte Steenbok zal op dit gebied gericht zijn op een maat-
schappelijke carrière en op werk. Dit kan een zakenman of een on-
dernemer zijn die op die manier zijn behoefte aan materiele veilig-
heid wenst veilig te stellen. 
 
Waterman 
Waterman is het teken van vrijheid, onafhankelijkheid maar ook van 
gelijkheid en broederschap. De zelfstandigheid en de eigenheid van 
het individu wordt op dit levensgebied benadrukt. Er kan ook een ze-
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kere mate van afstandelijkheid ontstaan of een rationele opstelling 
ten aanzien van het levensgebied dat het huis aangeeft. Het kan een 
afwijkende of niet alledaagse uiting geven waarbij een rebelse of te-
gendraadse houding kunnen voorkomen. 
 
Vissen 
Het huis waar Vissen op de cusp staat geeft het gebied aan waar je je 
voor anderen openstelt en waar je veel geeft, zelfs zoveel dat je jezelf 
bijna opoffert. Het levert een moeiteloze aanpassing aan de omge-
ving op en de bereidheid om het ego opzij te zetten om de waarde-
ring van de omgeving te krijgen. Het is ook het gebied waar je ge-
neigd bent om de makkelijkste weg te kiezen zodat het op dit levens-
gebied ook lui of slordig kan maken. 

 


