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De huizen spiritueel geduid 

Bij de duiding van de kosmische planeten en de spirituele punten 
wordt met name gekeken naar de huispositie. Natuurlijk zal het ach-
terliggende teken ook van belang zijn, maar dat is vaak informatie 
voor een hele generatie of in ieder geval voor grotere groepen men-
sen. De huizen in de horoscoop maken het zeer specifiek en persoon-
lijk voor het betreffende individu.  
 
De huizen kun je op verschillende niveaus duiden. Dit kan vanuit het 
aardse (fysieke), of psychologische (emotioneel en mentale) niveau 
gedaan worden, maar ook vanuit het perspectief van de ziel. De hui-
zen vormen altijd assen en als je werkt met de spirituele punten is 
deze aswerking heel sterk aanwezig. De huizen moet je dus altijd dui-
den in het perspectief van de hele as. 
 

Het eerste huis De ascendant heeft te maken met de geboorte en daarmee is het 

eerste huis het gebied waar de ziel zich in de stoffelijke wereld zal 
manifesteren. Het is het huis van 'ik ben' en wordt ook wel geassoci-
eerd met de aardse persoonlijkheid, maar ook met het ervaren en het 
aangaan van een aards lichaam. De ziel moet zich in een aards li-
chaam gaan manifesteren, is dat niet gewend en dat geeft een gevoel 
van beperking door het fysieke lichaam. Als je dat iets verder door-
voert zou het eerste huis, bij bezetting van de spirituele punten, een 
weigering kunnen zijn om daadwerkelijke het stoffelijke leven aan te 
gaan. Het eerste huis is het huis hoe je jezelf handhaaft in dit aardse 
leven en het geeft ook het bestaansrecht van de ziel weer. Het is het 
huis van pure overlevingsenergie, waarbij je jezelf centraal stelt en de 
drang aanwezig is om de soort in stand te houden. Dit in tegenstelling 
tot het zevende huis waar je je juist richt op de ander. 
 
Het is het gebied waar het Ram-principe zich wil manifesteren: door 
daadkracht, avontuur en pure naïeve levensenergie. Het kan een 
strijd zijn om jezelf krachtig neer te zetten en een gezond egoïsme op 
te bouwen. Je wilt pionieren, dat is wat de ziel natuurlijk ook op aar-
de aan het doen is: pionieren, ervaren en bewust worden van jezelf of 
je goddelijke vonk.  
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Het tweede huis Het eerste huis laat de pure existentiële energie zien, die zich wil ma-

nifesteren. In tweede huis daarentegen zal deze energie meer vorm 
gaan krijgen. Existentie van het tweede huis hangt af van de materie 
en aardse zekerheid. Het aardse leven wordt verder gevormd, maar 
ook fysiek ervaren. Vandaar dat lust- en onlustgevoelens door licha-
melijke aanraking en seksualiteit bij het tweede huis horen. Hier 
wordt zekerheid opgebouwd uit het aardse leven dat langzaam maar 
zeker gevormd wordt. De ziel gaat in het tweede huis al verder de stof 
in en zal zekerheid gaan ontlenen aan concrete aardse zaken. Het is 
het huis van je eigen talenten en vermogens, maar ook van je eigen-
waarde. Het gaat er hier om dat je niet de zekerheid uit een ander 
haalt of dat je de ander helpt om zekerheid op te bouwen, want dat is 
het achtste huis. Het gaat erom dat je zekerheid ontleent aan jezelf of 
dat je bijvoorbeeld financieel onafhankelijk bent van de partner. Het 
tweede huis zijn ook innerlijke vermogens, talenten en kwaliteiten die 
je in dit aardse leven tot uitdrukking wil brengen. Het ervaren van het 
stoffelijke leven zorgt ook voor lust- en onlustgevoelens door middel 
van het fysieke lichaam. Lichamelijk contact en seksualiteit behoren 
ook tot het tweede huis (en uiteraard tot het tegenoverliggende acht-
ste huis!) 
 

Het derde huis Dit is het huis van contact, communicatie en uitwisseling met de di-

recte omgeving. In het derde huis wil de ziel op alle niveaus contact 
en uitwisseling met de ander. Meestal wordt het derde huis alleen 
geassocieerd met mentaal contact, maar het derde huis is ook fysiek 
en spiritueel contact. De as van het derde en het negende huis wordt 
ook wel de zingevingsas genoemd. Het gaat om het daadwerkelijk 
uitwisselen van gevoelens, ideeën en visies zonder dat er een afwij-
zing op zit. Het derde huis is, spiritueel gezien, ook het daadwerkelijk 
contact aangaan met jezelf door bewustzijnsverruiming. 
 

Het vierde huis Dit is het huis van gezin en afkomst en met een van de spirituele pun-

ten in dit huis zal het thema familie of het contact met een van de 
ouders de trigger zijn voor innerlijk groei. Het is het huis van je veilig 
en geborgen voelen en het gebied waar je je emotioneel gaat binden. 
Het is je thuis voelen op een bepaalde plaats of bij iemand. Uiteinde-
lijk gaat het erom dat je je thuis voelt bij jezelf, dat je wortelt in dit 
aardse bestaan en dat je hier heel bewust in gaat staan. Dat zorgt dan 
voor emotionele veiligheid en emotionele onafhankelijkheid. In het 
vierde huis worden de gevoelsbanden heel sterk ervaren en doorzien 
waardoor het vierde huis, net als het volgende water huis, vaak in-
zichten geeft hoe emotionele en psychische processen verlopen. Het 
vierde huis geeft aan hoe je in het begin van je leven gevormd bent 
en daarom zullen spirituele punten in dit huis krachtig doorwerken in 
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je leven. Het is immers in de socialisatiefase waarin je de weerstand 
van deze punten tegenkomt. 
 

Het vijfde huis Het vijfde huis is het huis van de levensenergie die wil stromen. De 

kracht van de ziel wil manifesteren, spelen en creëren. Vandaar dat 
het vijfde huis het huis is van creativiteit, seksualiteit, spel, plezier en 
kinderen. Het is bovendien het huis waar je jezelf centraal stelt in 
jouw leven: mag je jezelf manifesteren, mag je plezier hebben, mag je 
spelen met je seksualiteit of mag je sensueel zijn? Het geeft een 
krachtige stroom die de behoefte heeft aan uniciteit. Je wil je onder-
scheiden van anderen (de groep, het tegenoverliggende elfde huis) 
en geen concessies doen aan jezelf. Het is kind zijn in de meest pure 
zin van het woord. Het vijfde huis is niet alleen het huis van (je) kin-
deren maar ook van je eigen innerlijk kind en durf je dat innerlijk kind 
in jezelf toe te laten of ben je bang voor de waarden en normen van 
de groep? 
 

Het zesde huis Dit is het huis van structuren, lichaam, de toestand van het lichaam 

(gezondheid) en van werk, verantwoordelijkheden en verplichtingen. 
Het is het huis waar je met vol bewustzijn het aardse leven aangaat 
(of niet als er bijvoorbeeld spirituele punten in staan) en daar je ver-
antwoordelijkheid voor neemt. Dit geldt natuurlijk ook voor je li-
chaam: volledig met je bewustzijn samensmelten met het lichaam. 
Dat levert vaak een goed lichaamsbewustzijn op, dat allerlei signalen 
afgeeft of iets klopt of niet. Je neemt dan ook je verantwoordelijkheid 
voor je fysieke leven. In het zesde huis kunnen lichamelijke beperkin-
gen of problemen je ertoe aanzetten om verder te groeien in bewust-
zijn. Het is immers een signaal van de ziel dat al zover is uitgekristalli-
seerd dat het op fysiek niveau uitwerkt. In het zesde huis wil je ook 
het aardse leven structureren, beheersen en controleren, terwijl dit in 
het tegenoverliggende twaalfde huis juist losgelaten wil worden. 
 

Het zevende huis Dit is het huis waar je de ander ontmoet en je je bewust wordt van 

jezelf (het eerste huis). In het zevende huis wil je relateren en met 
een spiritueel punt in dit huis is het vaak zo dat de ouders dit niet 
konden of hier geen goed voorbeeld in waren. Het gaat om het rela-
teren met het hele aardse leven en zo het ervaren van jezelf door 
middel van de ander. Er is een sterke behoefte om de eenheid te er-
varen met dat wat niet jezelf is. Deze eenheid komt voort uit daad-
werkelijke liefde voor de ander of voor de schepping. Dit is onbaat-
zuchtige liefde, waar je niets voor terug verwacht. Op aards niveau is 
liefde in het zevende huis calculerend: als ik jouw liefde geef, of als ik 
aardig tegen jou doe, dan doe jij ook lief tegen mij. Op spiritueel ni-
veau is het zevende huis ook de relatie met jezelf en liefde voor jezelf 
vinden op alle niveaus, waardoor het aangaan van een relatie zal 
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plaatsvinden vanuit een sterke verbondenheid met de ziel en de ac-
ceptatie van jezelf, omdat je dan niet meer afhankelijk bent van de 
liefde van een ander. 
 

Het achtste huis Het achtste huis is het huis waar het contact met de ander verder 

wordt uitgediept. Het is het delen van de intimiteit, het proces van de 
ander en de seksualiteit met de ander. Je seksueel verenigen met de 
ander vraagt om overgave en om jezelf kwetsbaar op te stellen. Op 
spiritueel niveau zou je dus ook kunnen zeggen dat het achtste huis 
het huis van overgave is, de controle loslaten en ook je duistere kan-
ten, die vanouds met het achtste huis worden geassocieerd, te accep-
teren. Het achtste huis is de diepte ingaan met de ander en de ander 
proberen te doorgronden op alle niveaus, zelfs het daadwerkelijke 
contact met de ziel van de ander aan te gaan. Het achtste huis levert 
dus de behoefte om de ander fysiek, emotioneel, psychologisch en 
spiritueel te doorgronden. Het is het huis van zekerheid en het geld 
van de ander. In het achtste huis zijn we al gauw geneigd om een an-
der zekerheid te geven of hierin te ondersteunen. Het achtste huis is 
ook het huis van de occulte en paranormale vermogens, het omgaan 
met energieën of een ander te genezen met deze energie. In het 
achtste huis willen we net als het zesde huis structuren, beheersen en 
controleren, alleen dan niet het stoffelijke leven maar ons emotionele 
leven en de daarbij horende angsten. Het is het huis van het persoon-
lijk onbewuste en het uitzuiveren van emotionele blokkades die ons 
tegen houden om verder te groeien. Het is het huis waar we gecon-
fronteerd worden met de dood en met onze eigen (aardse) dood. Ga 
je daadwerkelijk het leven aan door de dood toe te laten en te accep-
teren of ga je je verzetten tegen de dood en daarmee tegen het le-
ven. 
 

Het negende huis Geloof, visie op het leven, het hogere denken en religie vallen onder 

het negende huis, maar ook naar het buitenland gaan of het verbre-
den van je horizon. Het is het uitdragen van jouw visie, jouw geloof 
en uiteindelijk gaat het er op spiritueel niveau om dat jij jouw waar-
heid mag vertellen, zoals jij dat diep van binnenuit (de ziel) voelt en 
ervaart. Het is ook het huis van de overtuigingen, overtuigingen die je 
op aards niveau binden aan beperkte denkkaders of beperkte moge-
lijkheden. Ons denken is ijzersterk in het begrijpen en overzien van 
het aardse leven op basis van wat ons is geleerd of wat voortkomt uit 
eerdere ervaringen. Het probleem is echter dat het negende huis ons 
daar ook zeer sterk in kan beperken en het gaat er uiteindelijk om 
overtuigingen los te laten en buiten je kaders te denken. Als je dat 
kan, dan is alles mogelijk. Het negende huis is spiritueel groeien na-
dat het uitzuiveringsproces van het achtste huis heeft plaatsgevon-
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den. Het is contact maken met een metafysisch bewustzijn in onszelf 
en het contact met god of het goddelijke te herstellen. 
 

Het tiende huis Het tiende huis weerspiegelt de maatschappij en de plaats die we 

innemen binnen deze maatschappij, maar heeft ook met autoriteit te 
maken. Dit kunnen externe autoriteiten zijn, zoals ouders, leraren, 
bazen of de overheid, maar uiteindelijk gaat het er op spiritueel ni-
veau om dat je de autoriteit in jezelf vindt. Het tiende huis wil zich 
ook manifesteren in de maatschappij en heeft de behoefte om je on-
afhankelijk te handhaven binnen de maatschappij. Het is ambitie en 
je carrière. Dat vraagt om leiderschap en je verantwoordelijkheid ne-
men. Het tiende huis wordt vaak ook geassocieerd met het werk, je 
eer en aanzien. Het is het punt waar de zon midden op de dag op het 
hoogste punt komt te staan: dit laat symbolisch zien wat spiritueel de 
bedoeling is. Stralen en in je eigen licht gaan staan en daarmee ben je 
een voorbeeld voor anderen en help je anderen door je in te zetten in 
de maatschappij. Het gaat om leiderschap, het voorbeeld leven en 
het hogere doel dienen, dat ook jouw doel is. 
 

Het elfde huis Dit is net als het tiende huis een maatschappelijk huis. Het huis van 

de groepen waar je deel van uitmaakt. In het elfde huis heb je een 
ideaal beeld van de maatschappij, vandaar dat het ook wel een poli-
tiek huis kan zijn. Er is grote betrokkenheid bij de maatschappij of bij 
een specifieke groep en je wil je daar nuttig maken of voor inzetten. 
Het individuele (het vijfde huis) wordt in het elfde huis ingezet op een 
hoger niveau. Als een van de spirituele punten hier in staat, dan is het 
vaak moeilijk om je in een groep te bewegen of je daarin te handha-
ven. Vaak ga je je in het elfde huis ook aanpassen aan de normering 
van de groep, het is immers het huis van de sociale controle. Het elf-
de huis is ook het huis van vrijheid, gelijkheid en broederschap (het is 
het Waterman-huis) en daarmee is gelijkwaardigheid heel belangrijk. 
Op spiritueel niveau is het je één voelen met de groep. 
 

Het twaalfde huis Dit is het huis waar de cyclus van het aardse leven weer opgaat in het 

goddelijke, het is de behoefte om je één te voelen met alles dat er is 
en samen te smelten. Het is loskomen van de stoffelijke wereld (ge-
symboliseerd door het tegenoverliggende zesde huis, maar ook door 
het saturnale tiende huis) en het symboliseert het collectief onbe-
wuste, maar ook het kosmisch bewustzijn: het oergevoel om weer te-
rug te keren naar de bron. De goddelijke bron van licht en onmetelijke 
liefde. Het is daarmee het onthechten van dit aardse leven, het ego 
en alles waar dit ego of aardse persoonlijkheid mee identificeert: je 
lichaam, je naam, je functie, enzovoort. Het twaalfde huis is het huis 
van de onzichtbare wereld, daar waar je contact hebt met gidsen, en-
gelen, geesten, kabouters, elfen enzovoort. Het is het één voelen met 
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alles en uiteindelijk universele liefde, onbaatzuchtige liefde die niet 
meer afhankelijk is van aardse conditioneringen of verwachtingspa-
tronen.  
 

Bronvermelding Meer informatie is te vinden in: 

Zwarte Maan, Zwarte Zon, Drakenkop, George Bode 
Het individuele scheppingsproces, Monique Leurink 
Spirituele Astrologie, Carla Kerklaan 
De noordelijke Maansknoop, Bastiaan van Wingerden 


