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ONBEZETTE HUIZEN IN DE ASTROLOGIE

Door Jean-Pierre Veys

De huizen in een geboortehoroscoop vertegenwoordigen of  symboliseren  veel  facetten  van het

menselijk  leven.  Sommige hedendaagse astrologen geven  de  voorkeur  om  het  gebruik  van het

gewone huis-systeem weg te laten ten gunste van een interpretatie louter op basis van de 'planeten

in  teken  en aspect' combinaties.  Dergelijke  aanpak   van  een  astrologische  duiding zonder

huizenverdeling  geeft een eerder povere, over-technische benadering van een geboortehoroscoop.

Beduidend meer informatie over de  persoonlijkheid kan worden afgeleid door het bestuderen van de

huizen - zowel bezette als onbezette- dan met behulp van de planeet in teken alleen. Ik beschouw de

huizenindeling van het grootste belang bij de interpretatie van een geboortehoroscoop . 

Momenteel   zijn  er  tien planetaire  lichamen die  worden  gebruikt  in de  opstelling  van  een

geboortehoroscoop (Zon,  Maan,  Mercurius,  Venus, Mars,  Jupiter,  Saturnus,  Uranus,  Neptunus en

Pluto). 

Het valt uiterst zeldzame  voor dat alle tien planeten  in tien verschillende huizen te vinden zijn. De

meeste mensen hebben ten minste drie lege astrologische huizen, veel vier of vijf, en sommige maar

liefst zeven  of  acht - de  laatste  hebben dus  meestal één of  meerdere  stelliums.   Het  kan zeer

teleurstellend zijn voor een persoon met een dergelijke  horoscoop om deze te duiden of te laten

duiden!  Astrologen die hun interpretatie alleen stoelen   op de posities van de planeten in tekens

verliezen daardoor  veel waardevolle informatie weergegeven door de zogenaamde lege huizen.

Richtlijnen

De  astrologische  interpretatie  van  lege  huizen  in  de  horoscoop  kan  gebeuren  op  verschillende

niveaus.  De  meest  voor  de  hand  liggende  zijn:  op  het  fysieke  /  aardse  vlak  en  het  spirituele  /

karmische  niveau.  Beide  zijn  heel  relevant  en  met  elkaar  verbonden.

Een groot deel van lege astrologische huizen (zeven of meer) in een geboortehoroscoop wijzen op

intensiteit,  doelbewustheid,  toewijding,  bezetenheid,  gewone  reacties,  gebrek  aan

aanpassingsvermogen en krachtige ambitie, zelfs wanneer andere factoren in de horoscooptekening

mogelijk  anders laten vermoeden.  Een klein deel van onbezette  huizen wijst  naar veelzijdigheid,

aanpassingsvermogen, mogelijk gebrek aan concentratie, diverse interesses en talenten, complexiteit

en brede opvattingen.

Op een karmische niveau, is elk huis een levensgebied  waarop de persoon in kwestie, al dan niet,

getest wordt tijdens zijn leven. Huizen bezet door planeten duiden op een sterke karmisch getint

levensgebied,  terwijl   onbezette  of  lege  huizen wijzen  op die  gebieden van het  leven,  waar  die

testfase voorbij  is  en eerder  tijdens een vorig  leven plaatsvond, of  die  in ieder  geval  geen hoge

prioriteit in dit leven meer eist.

Mundane benadering.

Onbezette  huizen zijn niet saai, oninteressant of  doelloos – vooral wat de persoonlijkheid  betreft.

Mensen zonder planeten in het tweede  en achtste huis hebben dus wel expliciete behoeften en

zorgen  op de geldelijk vlak (huis2), en zij zullen bij de astroloog ook vragen opperen over relationele

kwesties zelfs al hebben ze geen planeten in de zevende of vijfde.
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Onbezet eerst huis:

Wijst op een persoonlijkheid zonder franjes,  gekenmerkt door het teken op de cusp. Persoon is in

harmonie met uiterlijke verschijning en projectie van het zelfbeeld naar buiten toe.

Onbezet tweede huis:

Geld,  bezittingen  en  waarden  zijn  niet  van  vitaal  belang  voor  de  persoonlijkheid.  Financiële

omstandigheden zijn gunstig of spelen geen essentiële rol.

Onbezet derde huis:

Persoon heeft  geen wezenlijke  verlangen om te communiceren  en/of te  reizen.  Familieleden en

broers en zussen, ook eventueel buren worden gemakkelijk aanvaard of  zijn niet geïntegreerd in het

leven van de persoon.

Onbezet vierde huis:

De persoon geeft vaak de voorkeur weg te gaan uit de thuisomgeving. De werkelijke thuissituatie is

niet belangrijk. De aanwezigheid of het belang van één van de ouders, meestal  de vader is niet  groot

in zijn leven.

Onbezet vijfde huis:

Geen  aangeboren  drang  om  kinderen  te  krijgen.  Romantische,  sportieve  en  creatieve  instincten

worden naar de achtergrond verdrongen of worden overgeheveld  naar andere levensgebieden.

Onbezet zesde huis:

Persoon is zeker geen een workaholic! Trekt zich omtrent zijn gezondheid weinig aan,  net zoals wat

zijn werk  en bijhorende zaken betreffen. Hij   bezit vaak een sterk gestel.

Onbezet zevende huis:

Persoon kan zowel in alle vormen van relatie leven als single door het leven gaan Deze persoon geniet

van zijn onafhankelijkheid en zal niet blijven hangen in uitgeleefde relaties.

Onbezet achtste huis:

De persoon is niet afhankelijk van de emoties van anderen of hun financiële middelen voor zijn eigen

welzijn. Het is onwaarschijnlijk  dat de persoon  betrokken raakt bij zeer intense, obsessieve of over

emotionele relaties.

Onbezet negende huis:

Hoger onderwijs,  hogere filosofieën en verre  reizen zijn  gebieden van het  leven die  de persoon

gemakkelijk  aan  zich  laat  voorbijgaan,  zal  niet  sterk  in  die  richting  gedreven  worden.

Onbezet tiende huis:

Vertegenwoordigt een persoon die niet zozeer streeft zijn ambities waar te maken heeft ook geen

nood  om  bewonderd  te  worden.  Status  is  niet  zijn  ding.  Onthecht  zich   van  de  moederfiguur.
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Onbezet elfde huis:

Het hebben van veel of weinig vrienden is voor de persoon minder belangrijk .Hij kan zowel stevig

verankerd  zijn  in  een  groep  of  vereniging  of  helemaal  geen  vriendenkring  hebben  of  in  het

verenigingsleven opgenomen zijn.

Onbezet twaalfde huis :

Minder ontwikkelde zielen vinden hier meestal planeten die nogal moeilijk te hanteren zijn. Leeg

twaalfde huis  neigt ertoe om aan de persoon  evenwicht en kracht toe te voegen op  het mentale en

op het fysieke vlak.

Aan mekaar gekoppelde huizen.

Bij  de  analyse  van  een  niet-bezet  huis,  kan  een  diepere  interpretatie  worden  bereikt  door  het

bestuderen  van  bepaalde  huizen  in  verbinding  met  andere.  Tegenover  mekaar  liggende  huizen

bezitten veel vergelijkbare en verbonden levensgebieden. Bijvoorbeeld, zowel het  tweede als het

achtste  hebben betrekking op verschillende aspecten van emoties, financiën en bezittingen, terwijl

het zesde zowel als het  twaalfde  kan duiden op gezondheidsproblemen (de zesde in een directe

wijze) het twaalfde indirect via ziekenhuis of gelijkaardige instellingen. Als beide onbezet of leeg zijn,

dan betekent dit dat de levensgebieden vertegenwoordigd door de huizen in kwestie eerder weinig

aandacht krijgen of onbelangrijke zijn. Indien echter een huis onbezet is en het andere bezet door

een of meer planeten, dan is er een onevenwicht en bestaat de kans dat de inhoud van één huis over

benadrukt wordt en duidelijk overheerst en de eigenschappen van het lege huis de mist in gaan.


