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Workshop
Huisheren



Huisheren

- Heersers gaan over tekens
- Heren gaan over huizen
- Met de huisheren wordt de duiding veel persoonlijker
- Een huisheer heerst over een huis en bepaalt dus wat er 

in dat huis gebeurd



De huisheer bepaalt
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Venus als huisheer 
bepaalt hoe het 6e

huis gaat uitwerken



Huurder en huisbaas
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Huisheer

Planeet in het huis = 
de huurder
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Het huis

De huisheer = de 
huisbaas/eigenaar



Belofte en uitwerking belofte
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Huisheer

Teken op de cusp = de 
belofte of potentie

De huisheer bepaalt 
of en hoe de belofte 
van het teken en de 
planeten in het huis 
gaan uitwerken



Huisheren

- Huisheren geven extra informatie over het betreffende 
huis

- Huizen zijn niet alleen omstandigheden, maar ook 
verwachtingen en behoeften

- De huisheer kleurt mede deze verwachting en behoefte
- Een huisheer kun je ook zien als vermogen. 



Huisheren als 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.



Huisheren als vermogen

Heer 7: Het vermogen tot samenwerken, organiseren en 
vergelijken.
Heer 8: Het vermogen tot omzetten, oordelen, 
reorganiseren, genieten en vernietigen.
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 heelheid te ervaren, tot spiritualiteit te komen.



Heer van de horoscoop

- De heer van de ascendant is een heel belangrijk punt
- Deze wordt ook heer van de horoscoop genoemd en 

bepaalt de houding en het gedrag naar de buitenwereld
- Het is ook de levensgever: de planeet die energie en 

levenskracht geeft.



Waar staat de huisheer?

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 

geacht uit te werken in het volgende huis (het hoekhuis). 
- 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. 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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Tot de volgende video!
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