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Onbezette huizen (Deel2) 

ONBEZETTE HUIZEN IN DE ASTROLOGIE  (Deel 2)  

Door Jean-Pierre Veys 

Het tweede, zesde en tiende huis moeten samen worden bestudeerd en hebben als onderwerpen: 

het werk, de status en het streefdoel. Soms wijst de combinatie van deze drie onbezette huizen op 

een totaal gebrek aan interesse in “het werk” alsook financiële en statusgeoriënteerde situaties, 

maar dit hoeft niet per se te wijzen op een gebrek aan een dito vermogen binnen deze gebieden. De 

meeste mensen moeten werken om geld te verdienen, en degenen met deze configuratie zullen, 

ondanks het ontbreken van de planeten in deze huizen, ook nog steeds moeten werken. Wanneer 

het tweede huis onbezet en zowel het zesde als het tiende bezet is, dan gaan deze mensen eens 

zeker werken maar daarnaast minder aandacht schenken aan de financiële vruchten van zijn of haar 

inspanningen. Met het tiende huis bezet en beide, het tweede en zesde leeg, vinden we een heel 

ambitieus en assertief persoon voor wie de status en succes belangrijker factoren zijn dan voldoening 

in het werk en financieel gewin. Indien echter het tweede huis alleen is bezet, dan is financiële 

zekerheid de cruciale factor en is hij of zij is in staat om hard te werken om via de carrière aan 

zijn/haar sterke monetaire eisen te voldoen. 

Zo moeten ook het derde, zevende en elfde huis samen bekeken worden. Ze zijn allemaal relevant 

voor de communicatie binnen relaties. Het derde behelst de broers en zussen, de buren, het zevende 

betreft de huwelijks- en zakelijke partners en het elfde de vrienden en naaste medewerkers. 

Wanneer deze drie huizen onbezet zijn in een horoscoop wijst dit vaak op een persoon die schijnbaar 

geen verlangen koestert om relaties via communicatie aan te gaan. De aanwezigheid van een sterke 

(bezet) achtste of vijfde huis zou kunnen betekenen dat de persoon relaties wil aangaan door middel 

van emotionele en / of fysieke contacten. Iemand met een aantal planeten in het elfde huis en geen 

in het zevende gaat wellicht gemakkelijker communiceren in groeps- en vriendschapsverbanden dan 

met partners (één op één relaties). Het derde huis bezet met  een leeg  elfde en zevende huis  zou 

erop kunnen wijzen dat  de contacten en communicatie met de onmiddellijke omgeving, broers en 

zusters voorrang heeft op alle andere relaties. 

Het vierde, achtste en twaalfde huis laten ook zoiets zien. Dit zijn geheimzinnige en occulte huizen 

die borg staan voor sterke en dikwijls onderdrukte emoties en intense intuïtieve reacties. Zijn deze 

drie huizen onbezet dan heeft de persoon met deze constellatie de neiging meer open en creatief te 

zijn in zijn voorkomen en minder onderhevig te zijn aan emotionele instabiliteit. Zijn gevoelswereld is 

minder intens en diep tenzij in de horoscoop de watertekens zwaar doorwegen. Een bezet achtste 

met een onbezet vierde of twaalfde suggereert een persoon die ervoor kiest om sterk uiting te geven 

aan zijn emotionele behoeften door middel van seksuele activiteit, terwijl een bezet vierde huis met 

een onbezet twaalfde en dito achtste huis eerder zijn emotionele veiligheid zoekt binnen de grenzen 

van zijn eigen huis, familie en opvoeding. Wanneer het twaalfde huis bezet is en het vierde en 

achtste leeg is, dan kan deze persoon zich terugtrekken op emotioneel niveau, met een neiging om in 

een geheime wereld van fantasie en verbeelding te leven. Zijn gevoelens zijn diep, maar moeilijk aan 

te tonen. 

Het eerste, vijfde en negende huis staat voor je assertieve zelfexpressie, het eerste huis 

vertegenwoordigt het uiterlijke en de persoonlijkheid, het vijfde de creatieve inspanningen en het 
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negende de verbreding van de horizont en de mentale overdracht. Planeten in het eerste met een 

onbezet vijfde en/of negende wijzen op iemand die obsessief bezig kan zijn met zijn eigen 

persoonlijke invloed op de buitenwereld. Met als gevolg dat hij ijdele of egocentrische trekjes laat 

zien. De dwangmatige creatieve levensstijl van een individu met sterk bezet vijfde huis en met een 

leeg eerste of negende huis kunnen een onevenwicht tot stand brengen - te grote families, te veel 

risico's nemen en een fatalistische houding in liefdesaangelegenheden, dit zijn maar enkele van de 

vele mogelijke kenmerken van deze constellatie. Veel planeten in het negende met geen bezetting 

van het vijfde of eerste kan zich manifesteren in een overijverige religieuze of filosofische houding 

die moeilijkheden oplevert op het vlak van de persoonlijkheid en creatieve vermogens. De persoon in 

kwestie kan veel reizen en / of leren maar hier ontbreken persoonlijke of creatieve prestaties. 

 

Een andere combinatie die hier het vermelden waard is dat van de vijfde, zevende en achtste huizen. 

Alle drie hebben deze een invloed op nauwe, emotionele en echtelijke relaties. Een gebrek aan 

planeten in alle drie de huizen impliceert gewoonlijk een zekere afstandelijkheid of desinteresse bij 

het vormen van hechte relaties. Soms zijn het de algemene lichamelijke en geestelijke 

omstandigheden waarin de persoon leeft die emotionele contacten bemoeilijken. 

Wanneer slechts één van deze huizen bezet is duidt dit expliciet het gebied aan waarop de persoon 

verkiest een relatie aan te gaan. Een sterk bezet vijfde huis wijst dikwijls naar over-romantische 

liefdesavonturen en een neiging naar huwelijkse ontrouw, terwijl een zevende sterk bezet huis een 

persoon kenmerkt die steeds in de nabijheid van de (huwelijks)partner wil vertoeven. De mens met 

een sterk bezet achtste huis met een onbezet vijfde en/of zevende heeft de neiging om relaties te 

bekijken op een diep emotioneel en fysiek niveau, maar ook met een obsessie voor de seksuele 

aspecten van de relatie. 

De bezetting van het vierde en tiende huis spelen hier ook een rol met name in de ouderlijke invloed 

op het individu. Wanneer een van deze huizen is leeg en de andere bezet dan betekent dit dat een 

van de ouders een meer prominente rol in de opvoeding van het kind speelde – het onbezette huis 

verwijst naar de ouder die afwezig was, of niet geneigd was veel ouderlijke liefde of autoriteit te 

betonen. 

De combinaties zijn talrijk en zij moeten bestudeerd worden in samenhang met elkaar. 

 

Huis cusp heersers 

Bij het bestuderen van zowel bezette als onbezette huizen, is het essentieel dat de heerser van het 

teken op de cusp van het huis in kwestie in aanmerking genomen wordt. De heersers van deze 

huiscuspen zijn altijd belangrijk en de oude astrologen baseerden een groot deel van hun 

interpretatie op deze posities. Bij de behandeling van lege huizen, echter, kan de relevantie van 

cruciaal belang worden, vooral als de heerser van het teken op de cusp van het huis nadrukkelijk 

aanwezig is in de horoscoop (aspecten en hoekpunten). Het huis waarin de heerser van de huiscusp 

in kwestie wordt geplaatst, is meestal het gebied van het leven, dat de kwaliteiten van het lege huis 

gaan bepalen. Een onbezet zevende huis, met zijn heerser in het vijfde, zou erop kunnen wijzen dat 

de persoon romantiek, creativiteit en liefdesavonturen beschouwt als van vitaal belang voor het 
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succes van een vaste relatie. Ook kinderen zouden hierbij onvermijdelijk een essentiële rol spelen bij 

de beoordeling van de mogelijkheden voor een duurzame relatie. 

De positie van de heerser van een huis kan zo belangrijk zijn dat het zelfs een horoscoop gaat 

domineren. Wanneer het huis 1 waarin de ascendant zich bevindt leeg is, of als er geen planeet 

dichtbij deze ascendant staat (ook in huis 12) zullen de uiterlijke persoonskenmerken en een groot 

deel van zijn kwaliteiten afhangen van het teken waarin de heerser is geplaatst. 

 

 


