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Huisheren 

De planeet die heerst over het teken waar de cusp van het betreffen-
de huis in staat noemen we de huisheer. Staat de cusp van het 5e huis 
in Boogschutter dan is Jupiter de heer van het 5e huis, of kortweg 
heer 5. Dit is immers de planeet die heerser is van Boogschutter. Be-
halve het teken op de cusp en planeten in een bepaald huis zegt de 
huisheer ook iets over de uitingsmogelijkheden van een bepaald huis. 
Op deze manier verkrijg je bijvoorbeeld extra informatie over lege 
huizen, maar ook huizen waar planeten in staan worden aangestuurd 
door de huisheer. De huisheer bepaalt uiteindelijk hoe het betreffen-
de levensgebied en de planeten die hier in staan zich ontwikkelen en 
zich uiten. Als bijvoorbeeld de ascendant in Leeuw staat dan is de Zon 
heer 1. De plaatsing van de Zon in teken en huis en de aspecten die 
de Zon maakt zullen naast de ascendant ook iets vertellen hoe ie-
mand overkomt of handelt in de buitenwereld. Staat de Zon in het 
twaalfde huis dan zullen de scherpe kanten er van afgehaald worden 
want de Zon voelt zich van nature slecht in dit huis. Staat de Zon in 
het 5e huis, het Leeuwhuis waar de Zon van nature bij hoort dan zal 
dit een veel dominanter optreden in de buitenwereld kunnen opleve-
ren dan heer 1 in het 12e huis. 
 
Huisheren zijn zeer individueel omdat ze afhankelijk zijn van de plaat-
sing van de huiscuspen ten opzichte van de tekens. Door de snelle 
draaiing van de aarde verschuift gemiddeld elke twee uur een huis-
cusp naar een ander teken. Zo kan het dus zijn dat iemand die bij-
voorbeeld een paar minuten later geboren is al andere tekens op de 
cuspen heeft staan en daarmee hele andere huisheren heeft. Het 
werken met de huisheren maakt een duiding dus wel heel erg per-
soonlijk. 
 
Huizen hebben met de uiterlijke levensomstandigheden te maken, 
maar je kunt ze ook psychologisch duiden omdat ze (vaak onbewuste) 
verwachtingen, behoeften maar ook vermogens aangeven ten aan-
zien van het betreffende levensgebied. De huisheer laat mede zien 
wat deze verwachting is of hoe dit vermogen uitwerkt. De huisheer 
geeft de individuele psychische reacties weer die het gevolg zijn van 
de ervaringen op het betreffende levensgebied. 
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Je zou dus kunnen zeggen dat de huisheer de 'huisbaas' is en de pla-
neten die in het huis staan zijn de 'bewoners' of 'huurder' van het 
huis. De huisbaas is eigenaar en kan dus de huurder overrulen. De 
planeten in een huis geven een mogelijke uitwerking (belofte) weer, 
maar de huisheer bepaald uiteindelijk of deze belofte wordt ingevuld. 
Staat de betreffende huisheer zwak in teken of huis (vernietiging of 
val) of ontvangt moeilijke aspecten dan is het nog maar de vraag of 
de belofte waargemaakt gaat worden. 
 
De huisheer geeft aan wat we doen met de ervaring welke is opge-
daan in het huis waar die over heerst. Bovendien weerspiegelt het 
onze instelling en verwachtingspatroon ten aanzien van het gebied 
dat het huis aangeeft. De planeten in een huis geven aan welke belof-
ten (potentie of uitingsmogelijkheid) er zijn en de huisheer geeft aan 
hoe deze belofte wordt ingevuld. Huisheren geven vermogens aan 
waarbij het huis waar de planeet over heerst het vermogen aangeeft 
en het huis waar de planeet in staat geeft aan hoe dit vermogen tot 
uitdrukking wordt gebracht. De huisheer is werkzaam in het huis waar 
het in staat. Het huis waar het over heerst wordt als instrument ge-
bruikt. 
 
Indien op een bepaald gebied (huis) problemen worden ervaren dan 
geeft het huis waar de planeet huisheer van is aan waar het probleem 
vandaan komt of waar het mee te maken heeft. Anders gezegd: het 
huis waar de huisheer in staat geeft aan waar het probleem wordt 
uitgewerkt. De oorzaak van het probleem ligt dan in het huis waar de 
planeet over heerst. Stel dat heer 4 in het 7e huis staat, dan zou het 
dus kunnen zijn dat problemen op het relationele gebied hun oor-
sprong hebben in het 4e huis. Dit zou dan met de huiselijke omstan-
digheden, het laten zien van emoties, of het emotioneel binden of 
misschien met de vroegste ervaringen te maken kunnen hebben. 
 

Vermogen Heer 1: Het vermogen om zichzelf te zijn, aan te pakken, te handelen 

en initiatief nemen. 
Heer 2: Het vermogen tot bezitten, verdienen en het hebben in het 
algemeen. 
Heer 3: Het vermogen tot communiceren, uitwisselen, verbinden, 
kennisnemen en kennismaken. 
Heer 4: Het vermogen tot verzorgen, ontvangen en gewaarworden 
van emoties. 
Heer 5: Het vermogen tot centraal zijn, willen, creativiteit, erotiek. 
Heer 6: Het vermogen tot dienen, ontleden en differentiëren. 
Heer 7: Het vermogen tot samenwerken, organiseren en vergelijken. 
Heer 8: Het vermogen tot omzetten, oordelen, reorganiseren, genie-
ten en vernietigen. 
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Heer 9: Het vermogen tot overtuigen, doelbewust zijn en verbreiding. 
Heer 10: Het vermogen tot begrenzen, systematiseren, beheersen en 
verantwoordelijk zijn. 
Heer 11: Het vermogen tot vrienden maken, expanderen in ruime zin, 
sociaal zijn en overkoepelen. 
Heer 12: Het vermogen tot loslaten, offeren, afstand doen, om heel-
heid te ervaren, tot spiritualiteit te komen. 
 
Een ander aspect van de huisheren wat we niet mogen vergeten dat 
is als er een planeet heel dicht op een cusp van een huis staat (orb 2º) 
dan neemt deze planeet vaak het heerserschap over van de eigenlijke 
huisheer. Deze planeet domineert dan door zijn aard en uitingswijze 
dit huis.   
 

Heer van de horoscoop De planeet die heerser is van het teken dat op de ascendant staat (dit 

is heer 1) is naast de Zon, Maan en ascendant een heel belangrijk 
punt in de horoscoop. Heer 1 wordt ook wel de heer van de horo-
scoop genoemd. Het teken en de elementenachtergrond waar heer 1 
in staat spelen een belangrijke rol in het gedrag van de betrokken 
persoon. Achter elk gedrag zit een kleuring van dit element. 
 
Als bijvoorbeeld heer 1 in het 7e huis staat spreken we over een hui-
zenverband. Beide huizen maken een verbinding met elkaar doordat 
de heer van een huis in een ander huis staat. Daarbij maakt het wel 
uit welke heer in welk huis staat. Als heer 1 in huis 7 staat dan houdt 
de persoon in kwestie meer rekening met de ander. Terwijl bij heer 7 
in het 1e huis juist de ander zich aanpast aan degene die dit huizen-
verband heeft. 
 
Bij de bepaling in welk huis een huisheer staat worden de volgende 
regels in acht genomen: 
-  Planeten die 4º voor de cusp van een hoekhuis staan worden ge-

acht uit te werken in het volgende huis (het hoekhuis). De hoek-
huizen zijn het 1e, 4e, 7e en het 10e huis. 

-  Bij de overige cuspen dient de planeet tot 2º voor een cusp in het 
volgende huis te worden gerekend. 

- Bij retrograde planeten dienen veel kleiner orbsen gehanteerd te 
worden. De maximale afstand tot voor een cusp is ook afhankelijk 
van de planeet die er staat. Bij een snelle planeet mag een grotere 
orb worden gehanteerd dan bij een langzamere. Voor de planeten 
Mercurius, Venus en Mars geldt dat ze tot 1º voor een cusp in het 
volgende huis worden gerekend. Bij de overig planeten geldt een 
orb van een halve graad. 
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Het sterkste huis Er zijn verschillende manieren om het sterkste huis te bepalen in de 

horoscoop. Natuurlijk kun je gewoon kijken of er een sterke bezetting 
is in een huis. Als er veel planeten in staan dan is dat uiteraard een 
sterk huis. Er zijn echter meerdere mogelijkheden om het sterkte huis 
te bepalen. Een huis is sterk als: 

 - de huisheer in eigen huis staat; 
 - het betrokken is bij een huisreceptie; 
 - een reeks van huizenverbanden eindigt in het betreffende huis. 
 

Huisheer in eigen huis 
Een huis waarvan de huisheer in eigen huis staat. Bijvoorbeeld heer 1 
in het 1e huis, heer 2 in het 2e huis, enzovoort. De werking van de 
huisheer wordt zodanig versterkt doordat zijn uitingswijze zich op ei-
gen terrein begeeft. 
 
Een huisreceptie 
Huizen waarbij er sprake is van een huisreceptie. Als bijvoorbeeld 
heer 1 in het 7e huis en heer 7 in het 1e huis staat, dan is er sprake 
van een wederzijdse (huis-)receptie. Als huis 1 optreedt dan gaat het 
7e huis altijd mee en omgekeerd. 
 
Een reeks van huizenverbanden 
Het huis waar een reeks van huizenverbanden steeds op uitkomt. We 
kijken waar de heer van een bepaald huis in staat. Daarna wordt be-
keken waar de heer van het eerder gevonden huis in staat. We gaan 
hiermee door tot we bij een huis terug zijn waar we al eerder waren 
geweest. Het huis wat steeds als eerste terugkomt is dan het sterkste 
huis. Soms is dat één huis maar meestal zijn het meerdere huizen die 
als sterkste naar voren komen. Een voorbeeld kan dit verduidelijken: 
heer 1 staat in het 5e huis, we kijken dan waar heer 5 staat. Dit kan 
dan in het 8e huis zijn, waarna we kijken waar heer 8 dan in staat. 
Staat heer 8 in het 1e huis dan is de cirkel gesloten en is het 1e huis 
het belangrijkste huis. Het 5e en het 8e huis zijn echter de instrumen-
ten van het 1e huis om zich uiteindelijk te manifesteren. In de duiding 
kan dit betekenen dat het optreden en handelen in de buitenwereld 
gekleurd is door facetten van het 5e huis en het 8e huis. 
 
In de praktijk heb ik gemerkt dat het sterkste huis bij de reeks van 
huizenverbanden een thema aangeeft in het leven. Het wil dus niet 
altijd zeggen dat dit het sterkste is (dat wil zeggen: dat je je daar naar 
voegt). Vaak is er een problematiek of iets te leren ten aanzien van dit 
huis. Ook hier kan het, net als bij het heerserspatroon, zo zijn dat er 
aparte processen ontstaan. Dit betekent dan dat er een scheiding 
plaatsvindt van de betreffende gebieden. 
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Hieronder staat een uitgewerkt voorbeeld van een reeks van huizen-
verbanden. 
1 → 12 → 6 → 7 → 1 
2 → 1 → 12 → 6 → 7 → 1 
3 → 11 → 1 → 12 → 6 → 7 → 1 
4 → 1 → 12 → 6 → 7 → 1 
5 → 10 → 11 → 1 → 12 → 6 → 7 → 1 
6 → 7 → 1 → 12 → 6 
7 → 1 → 12 → 6 → 7 
8 → 4 → 1 → 12 → 6 → 7 → 1 
9 → 11 → 1 → 12 → 6 → 7 → 1 
10 → 11 → 1 → 12 → 6 → 7 → 1 
11 → 1 → 12 → 6 → 7 → 1 
12 → 6 → 7 → 1 → 12 
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Er komt dus uit: 9x het 1e huis, 1x het 6e huis, 1x het 7e huis en 1x 
het 12e huis. Dit betekent dat het 1e huis het sterkste huis is. De 
reeks van huizenverbanden kun je het beste grafisch weergeven, zoals 
hieronder. Dit laat zien hoe de energie door de verschillende gebie-
den heen stroomt. Vaak zie je dat er een doorstroming is door be-
paalde huizen. Dat is hier door de huizen 1, 12, 6 en via 7 weer naar 
1. Het 1e huis is de centrale schakel in dit hele patroon. Wat opvalt is 
dat het 11e huis ook een belangrijk doorgeefluik is van de energieën 
van de huizen 3, 10, 9 en indirect van het 5e huis. Hier zou je dus 
kunnen zeggen dat de eigen manifestatie, handelen en eigen initiatief 
(1e huis) belangrijk zijn of er speelt een problematiek ten aanzien van 
dit huis. 
De eigen manifestatie valt weg in het 12e huis, waar zingeving of spi-
ritualiteit wordt gezocht. Tevens is dit natuurlijk geen krachtige on-
dersteuning voor heer 1 omdat deze zich juist wil manifesteren en dat 
is 
 
 

 
 
in het 12e huis juist lastig. Vervolgens moet dit geaard worden, of 
omgezet worden naar de aardse realiteit of in werk(het 6e huis). 
Daarna wordt de wisselwerking met de ander aangegaan (het 7e 
huis) en vervolgens zal dit weer leiden tot een bewuste manifestatie 
in het 1e huis. Uiteraard zal dit patroon door elke persoon anders 
worden ervaren, maar als je dit met de betreffende persoon be-
spreekt dan zal de reeks van huizenverbanden een aanvulling zijn 
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planeet 

voor de duiding die je hebt gedaan met de planeten in teken, huis en 
aspect. 
 

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

valt zonder dat het volgende huis daarin begint. Als het 3e huis in Wa-
terman staat en het 4e huis begint pas in Ram dan staat het teken 
Vissen onderschept in het derde huis. Dit wordt het onderschepte te-
ken genoemd. Het 3e huis krijgt hierdoor een extra huisheer. De cusp 
van het 3e huis staat in Waterman en de planeet die bij Waterman 
hoort is Uranus die dus heer 3 is. Het teken Vissen is echter een on-
derschept teken in het 3e huis. De planeet die bij Vissen hoort is dus 
ook aanduider van het 3e huis. Nu wordt de planeet van het onder-
schepte teken (in dit voorbeeld Neptunus die bij Vissen hoort) bijheer 
3 genoemd. Het 3e huis heeft dus twee aanduiders namelijk Uranus 
als heer 3 en Neptunus als bijheer 3. De heer is over het algemeen 
toch belangrijker maar de bijheer kan ook een hele belangrijke rol 
spelen in het geheel. Vaak kan belangrijke aanvullende informatie 
worden verkregen door te kijken naar de plaatsing van de bijheer. 
 

Mundaanheer  Net als bij de tekens is het ook zo dat bij de huizen bepaalde planeten 

van nature bij een huis horen. Hierbij geldt dezelfde analogie als bij 
de tekens. In bovenstaande voorbeeld hebben we gezien dat Uranus 
heer 3 is en dat Neptunus bijheer 3 is. De planeet die collectief gezien 
bij het 3e huis hoort, namelijk Mercurius wordt dan 'mundaanheer 3' 
genoemd. Deze zal net als de andere twee heren aangeven hoe het 
3e huis zich manifesteert in iemands horoscoop. Echter de individuele 
heren van het 3e huis zijn heel persoonlijk en de mundaanheer geldt 
voor iedereen. Hierdoor legt de huisheer het meeste gewicht in de 
schaal. 
 
Zoals we al zagen kan een huis zo groot zijn dat een teken onder-
schept staat in een bepaald huis. Aan de andere kant kan een huis zo 
klein zijn dat in één teken twee huizen beginnen. Als twee huiscuspen 
in één teken staan dan noemen we dit ingeklemde huizen. Doordat 
twee verschillende huizen in hetzelfde teken staan hebben ze auto-
matisch allebei dezelfde planeet als huisheer. Deze planeet is dus 
aanduider van beide huizen en weerspiegelt door zijn plaatsing en 
aspectering de uitingswijze van beide huizen. Hierdoor zijn deze twee 
huizen onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben ze altijd met 
elkaar te maken. 
 

Functies van een   Huisheren worden alleen bekeken in hun hoedanigheid als huisheer. 

Er wordt niet gekeken naar de werkelijke aard van de planeet. Als Plu-
to heer 1 is dan is hij aanduider van het 1e huis. De kwaliteiten van 
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Pluto worden hier dan niet in betrokken. Elke planeet krijgt in de ho-
roscoop dus meerdere functies: 
 

Planeet Functie 

Mercurius 

Mundaanheer 

Huisheer of eventueel bijheer 

Heerser 

Planeet 

 
Planeten hebben de volgende uitwerking in een horoscoop: 
1. De natuurlijke aard van een planeet waarbij: 

 - het teken waar de planeet in staat vormt de achtergrond en 
wijze waarop de planeet zich uitdrukt; 

 - het huis waar de planeet staat geeft aan op welk levensgebied 
de planeet zich manifesteert. 

2. De planeet is ook huisheer en vertelt hierdoor iets over dit huis. 
Het huis waar de planeet in staat geeft aan hoe het huis waar het 
heer van is tot uitdrukking wordt gebracht. 

3. De planeet kan ook heerser zijn over een andere planeet. Dit 
geeft aan of de werking van de planeet versterkt of juist verzwakt 
wordt. 

4. Bovendien hoort elke planeet van nature bij een huis en de pla-
neet is hier dan de mundaanheer van. 
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Samenvatting 1. Elk teken heeft een planeet die het vertegenwoordigt. Deze 
planeet wordt tekenheerser, heerser of dispositor genoemd. 

2. Elk huis heeft een planeet die dit huis vertegenwoordigt. De 
planeet die bij het teken hoort dat op de cusp van het huis 
staat. Deze wordt de huisheer of heer genoemd. 

3. Onderschepte tekens hebben ook een heer. Deze noemen we 
dan bijheer. 

4. Elk teken en huis heeft een planeet die collectief gezien of van 
nature bij dit teken of huis hoort. Dit is dan de mundaanheer 
van een huis. 

5. Een huisheer heeft zowel een psychische werking (teken) als 
een uitwerking in de omstandigheden (huis). 

6. Indien we een planeet bekijken als huisheer dan zien we deze 
alleen in die hoedanigheid. De werkelijke aard van een planeet 
is verder niet belangrijk. 

7. Planeten in een huis geven een aanleg of een mogelijke uiting 
weer. De huisheer geeft aan op welke wijze deze aanleg tot uit-
drukking komt en in welke omstandigheden. 

8. Als een planeet huisheer is van een sterk bezet huis dan richten 
al deze planeten zich op het huis waar de huisheer in staat. 

9. Het huis van de huisheer heeft ook weer een huisheer. Zo kan 
dan een keten gemaakt worden en alle huizenverbanden wor-
den nagegaan. Steeds zal één of twee huizen de cyclus sluiten. 
Dit zijn dan belangrijke huizen. 

10. Bekijk ook de eventuele aspecten die een huisheer maakt met 
de mundaanheer van het huis. Dit aspect versterkt vaak de uit-
werking van een bepaald huis. 

11. Een huisheer maakt meestal ook nog aspecten met andere pla-
neten. Deze aspectering speelt een grote rol hoe de huisheer 
uit de verf komt. 

 

Bronvermelding Meer informatie is te vinden in: 

Huisheren en huizenverbanden, Karen Hamaker-Zondag 
Astrologie, Aanleg en Karakter, D. Rudhyar 
Nieuw zicht op huiscuspen, Dré Aukes 

 


