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De maansknopen 

e maansknopen zijn niet echt tastbare punten aan de hemel 
maar fictieve, sensitieve punten. Het zijn belangrijke astrono-
mische punten doordat het vlak van de maanbaan het vlak 
kruist van de schijnbare zonnebaan (ecliptica). Eigenlijk is het 

de baan die de aarde rond de zon maakt. De punten waar deze banen 
elkaar raken (kruisen) worden de maansknopen genoemd. Er zijn 
twee punten, die 1800 van elkaar af liggen, waar dit gebeurt. Op het 
ene punt gaat het vlak van de maanbaan omhoog, gezien vanaf de 
aarde, en komt ten noorden van de ecliptica. Op het andere punt gaat 
de maanbaan omlaag en komt ten zuiden van de ecliptica te liggen. 
Het eerste snijpunt wordt dan ook de noordelijke maansknoop ge-
noemd en het andere snijpunt noemt men de zuidelijke maansknoop. 
Oude benamingen voor deze punten zijn respectievelijk Drakenkop en 
Drakenstaart. 
 
Snijpunten blijken symbolisch een grote betekenis te hebben. Ze ver-
tegenwoordigen een wisselwerking van de principes die gesymboli-
seerd worden door de planeten die deze banen beschrijven. De equi-
noxpunten zijn zoals we bij de kosmografie hebben gezien ook snij-
punten van twee vlakken. Zij markeren de snijpunten van de hemel-
equator en de ecliptica op nul graden Ram en nul graden Weegschaal. 
De ascendant en descendant zijn de kruispunten van onze horizon 
met het vlak van de ecliptica. De snijpunten van de maan/aardebaan 
(maansknopenas) zijn van evenveel belang als de snijpunten die de 
aarde met de zonnebaan (equinoxpunten en de ascendant) maakt. 
 

Ware en valse knoop De maansknopen staan niet stil in de dierenriem maar ze lopen terug 

(retrograde) langs het vlak van de ecliptica. Dit achteruitlopen ge-
beurt met een gemiddelde snelheid van drie boogminuten per dag en 
is analoog aan de precessie van de equinox. Eeuwenlang heeft men 
bij de positiebepaling van de maansknoop een gemiddelde baan be-
rekend. Men ging dus uit van een gemiddelde knoop die constant en 
met dezelfde snelheid achteruit loopt. Deze gemiddelde knoop noemt 
men ook wel valse knoop en in de efemeriden die doorgaans engels-
talig zijn wordt het de “mean-node” genoemd. De maan draait echter 
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in een veranderlijke baan om de aarde. De wisselwerking tussen de 
aantrekkingskracht van zowel de zon als de aarde veroorzaakt onre-
gelmatigheden in dit omloopvlak. Hierdoor verloopt het vlak van de 
maanbaan niet constant maar gebeurt het ook wel dat ze kortere pe-
riode rechtlopen. Tegenwoordig gaat men uit van de ware maans-
knoop, in de efemeriden “true-node” genoemd. Het verschil in positie 
tussen de ware en valse knoop kan oplopen tot 1045'. 

 
De maansknopen worden al langere tijd gebruikt in de vedische (In-
diase) astrologie. In het westen zijn ze betrekkelijk nieuw. In India 
worden de beide knopen beschouwd als negatieve punten waar je 
tegen je (nood)lot aanloopt. Binnen de westerse astrologie wordt de 
noordknoop vergeleken met de energie van Jupiter en de zuidelijke 
maansknoop wordt geassocieerd met de energie van Saturnus. De 
maansknopen worden op twee manieren bekeken. De bekende Duit-
se astroloog Ebertin en de Amerikaanse astroloog Robert Hand gaan 
ervan uit dat de knopen te maken hebben met menselijke relaties. De 
andere duiding van de knopenas gaat uit van het reïncarnatieprinci-
pe. 
 

Relaties Het zijn de banen van de zon en de maan die elkaar kruisen op de 

snijpunten. Hierdoor krijg je een relatie tussen de aarde/zon en een 
relatie tussen aarde/maan. Deze samenkomst weerspiegelt onze 
aardse relaties op het bewuste (de zon) en het onbewuste (de maan) 
niveau. De Zon vertegenwoordigt in de horoscoop het mannelijk prin-
cipe en de Maan het vrouwelijk principe. Hierdoor kun je zeggen dat 
het snijpunt van deze banen iets zegt over de relaties tussen twee 
mensen. Doordat het knopen van de maan zijn worden vooral verbin-
tenissen of relaties bedoeld waarin een emotionele binding een be-
langrijke rol speelt. De noordknoop wordt gezien als verbindend met 
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elkaar en de zuidknoop wordt met scheiding in verband gebracht. As-
pecten tussen planeten van de ene persoon naar de maansknoop van 
een andere persoon geven vaak aan dat er een constructieve relatie 
is. Terwijl aspecten met de zuidknoop juist tot spanningen kunnen 
leiden. Hoe dan ook, deze aspecten geven aan dat er een grote ziels-
verwantschap met elkaar kan zijn. 
 
Bekijk je de maansknopen in de horoscoop van één persoon dan zul-
len aspecten met andere planeten aangeven wat een grote rol speelt 
in relaties of in het leven van de betreffende persoon. Hieronder staat 
aangegeven hoe aspecten van de maansknopenas met bepaalde pla-
neten kunnen uitwerken. 
 
Zon: 
Voor deze mensen zullen menselijke relaties een belangrijk gegeven 
zijn in het leven. Contact met andere mensen zoeken en zelf centraal 
staan in samenwerkingsverbanden zijn vaak belangrijk. Als dit niet 
lukt en je vindt hiervoor ondersteuning in de rest van de horoscoop 
dan zullen deze mensen ontdekken dat samenleven en -werken een 
centraal probleem in hun leven kan zijn. 
 
Maan: 
Bij mensen met verbindingen tussen de maan en de maansknopenas 
zal blijken dat emotionele en innerlijke verbindingen maar ook geest-
verwantschappen heel belangrijk zullen zijn in het leven. De Maan 
weerspiegelt ook verhoudingen met het vrouwelijke of het onbewus-
te. Als dit soort verbindingen worden geblokkeerd dan kan een per-
soon met deze aspecten komen tot emotionele verwarring of het ge-
voel van scheiding en vervreemding. De persoon probeert dan emo-
tionele bindingen aan te gaan op een manier die niet direct aansluit 
bij de werkelijke behoeften van de persoon. 
 
ascendant: 
Individuele contacten met andere mensen die gebaseerd zijn op in-
nerlijk begrip en een gemeenschappelijke interesse. 
 
MC: 
Familiebanden en sociaal geweten spelen vaak een belangrijke rol in 
de relaties. Vaak voelen dit soort mensen zich aangetrokken tot 
teamwork of samenwerkingsactiviteiten. 
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Mercurius: 
Aspecten tussen Mercurius en de maansknopen geven een sterk zoe-
ken naar intellectuele uitwisseling. Zakelijk, intellectueel en contactu-
eel wordt er omgegaan met de relaties. 
 
Venus: 
Artistieke contacten en (liefdes)relaties zullen waarschijnlijk erg be-
langrijk zijn in het leven van mensen die Venus in een aspect hebben 
met de maansknopen. 
 
Mars: 
Deze persoon is energiek in relaties en stelt zich hierin actief op. Het 
kan ook samen vechten voor een goede zaak aangeven. 
 
Jupiter: 
Jupiter in aspect met de maansknopen geeft een sterk zoeken naar 
persoonlijke en sociaal nuttige contacten. Bovendien wordt een visie 
of een mening graag gedeeld met anderen. 
 
Saturnus: 
Contact zoeken met oudere, wijzere en serieuzere mensen. Het kan 
ook wijzen op remmingen en blokkades in relaties. 
 
Uranus: 
Contacten met originele en sterk hervormende elementen in de sa-
menleving. Het geeft ook grensdoorbrekende en niet alledaagse rela-
ties aan. 
 
Neptunus: 
Deze planeet in aspect met de maansknopen zorgt er voor dat de re-
laties vaak sterk geïdealiseerd worden. Het kan ook duiden op contac-
ten met idealisten of met onbetrouwbare personen. Het leidt ook tot 
zelfbedrog in de relatie. 
 
Pluto: 
Geeft vaak hele intense en diepgaande contacten. Er kunnen ook con-
tacten zijn met massabewegingen of met “noodlottige” betrekkingen. 
  

Reïncarnatie De maansknopen worden ook in verband gebracht met reïncarnatie 

en neemt daardoor een belangrijke plaats in binnen de karmische en 
spirituele astrologie. De maansknopen worden dan vanuit een breder 
perspectief bekeken. Vanuit deze theorie worden de maansknopen 
vooral bekeken op hun aswerking. De maansknoopas is dan “de weg 
naar de bestemming”. De noordelijke maansknoop wijst naar de toe-
komst. Daar waar spirituele kracht opgedaan kan worden en waar 
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men naar toegroeit. De zuidelijke maansknoop reflecteert waar we 
vandaan komen, het verleden verkregen door overerving of vanuit 
voorgaande levens. Het verleden en de gewoontes vanuit het verle-
den zijn vaak sterk aanwezig in de geest. De zuidelijke maansknoop 
laat zien wat we automatisch geneigd zijn te doen. Het is prettig dat-
gene te doen wat we goed en makkelijk kunnen. Er is een ontwikke-
lingsrichting vanuit de zuidelijke maansknoop naar de noordelijke 
maansknoop. De zuidelijke knoop geeft aan waar we vandaan komen 
en de noordelijke geeft aan waar we naar toe groeien. Het is van be-
lang in dit leven de balans tussen deze polariteit te vinden. Hierdoor 
bestaat het gevaar dat we heel makkelijk terugvallen op reactiepatro-
nen van de zuidelijke maansknoop. Het vertegenwoordigt gedrag dat 
instinctief, dwangmatig of emotioneel reageert. Deze energieën ken-
nen we vanuit vorige levens en voelen hierdoor vertrouwd aan. Hier-
door vallen we hier heel makkelijk op terug. Het gevaar bestaat wel 
dat we met het oppakken van deze gewoontes de weg van de minste 
weerstand kiezen. De stimulans is door het vertrouwde karakter niet 
altijd aanwezig om de “nieuwe” andere kant van de as te ontwikke-
len. Vandaar dat de zuidknoop wordt geassocieerd met de slechte 
kant, leidend tot verzoeking of ons afleidt van onze ware weg in het 
leven. Op zich is de Drakenstaart niet kwaadaardig maar de manier 
hoe een persoon er mee omgaat kan leiden tot destructieve patro-
nen. 
 
Ontwikkelen we ons eenmaal in de richting van de drakenkop dan 
komen de nieuwe uitdagingen. De wens om nieuwe gebieden te leren 
kennen en nieuwe vaardigheden op te doen. Hieruit kunnen we dat-
gene opnemen wat leidt tot zelfintegratie en een hogere ontwikke-
ling. Het is een ontwikkelingsrichting die zich meestal krachtig door-
zet in het leven. Bij onderdrukking of ontwijking daarvan loopt de be-
treffende persoon gewoonlijk vast en ervaart een gevoel van onbe-
vredigd zijn of het niet kunnen vinden van een belangrijke levensver-
vulling. 
 
Het is zeker niet de bedoeling om alleen maar met één kant van de 
knopenas bezig te zijn. Leren en ontwikkelen van de drakenkop is be-
langrijk voor je eigen ontwikkeling. Met je ervaring opgedaan met de 
zuidelijke maansknoop kun je andere mensen helpen in hun groei in 
het leven. Een nadruk op de noordelijke maansknoop wijst op een 
groeigerichte en positieve levenshouding. Ligt de nadruk meer op de 
zuidelijke maansknoop dan wijst dat op een terughoudende levensin-
stelling waarin angst of verzet tegen de aangegeven ontwikkelings-
richting gewoonlijk leidt tot blokkeringen en probleemsituaties. 
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De tekenposities geeft aan welk soort ervaring er besloten ligt vanuit 
het verleden en de toekomst. De plaatsing in het huis is een nadere 
invulling hiervan. De huispositie kan wijzen op de manier waarop de 
in de tekens besloten ontwikkeling vorm zou kunnen krijgen in het le-
ven van de betrokken persoon. 
 

Ontwikkelingsweg X → x karmisch doel: het zelf ontwikkelen 

Minder op anderen gericht bezig zijn en toegroeien naar een actief, 
enthousiast en impulsief optreden. Durf te reageren en op te komen 
voor jezelf. De neiging bestaat om teveel in de aanpassing en com-
promis te gaan met anderen. Leren de eigen individualiteit te ontwik-
kelen en leren “ik” te zeggen. 
 
C → c  karmisch doel: innerlijke zekerheid vinden 
Toegroeien naar liefde voor het aardse leven, liefde voor de natuur, 
planten, dieren en mensen, voor schoonheid en het werken met tast-
bare zaken en materialen. Minder bezig zijn met verborgen zaken of 
het begeleiden van mensen in hun innerlijke groei. Emotionele spelle-
tjes en behoeften waarbij macht of manipulatie een rol spelen moe-
ten worden achtergelaten. Het leren aanvaarden van de materie zo-
wel in het lichamelijke en zintuiglijke als daadwerkelijk met de mate-
rie om te gaan. 
 
V → v karmisch doel: leren communiceren op alledaags niveau 
Minder bezig zijn met de hogere geestelijke ontwikkeling en het uit-
dragen van een visie of mening op religieus, spiritueel of geestelijk 
gebied. Toegroeien naar een praktisch gerichte alledaagse communi-
catie en informatie-uitwisseling. In het verleden is er heel sterk een 
visie over het leven ontwikkeld. Nu dient de ziel echter toe te groeien 
naar het leven leren leven door te zijn en niet door alles te willen 
doorgronden en te verbinden. 
 
B → b  karmisch doel: leren verzorgen 
Minder gericht zijn op de harde en zakelijke kant van het leven, disci-
pline en autoriteit. Toegroeien naar emotionele ontvankelijkheid en 
een zachtmoedige, verzorgende levensinstelling. Het is ook een ba-
lans zien te vinden tussen de harde mannelijke kant van het leven en 
het zachtere vrouwelijke principe. De ziel vindt het moeilijk om op 
emoties te reageren doordat dit iets is wat in het verleden niet ont-
wikkelt is. 
 
N → n karmisch doel: je eigen autoriteit worden 
Minder bezig zijn met de sociale omgeving, gemeenschap of de maat-
schappij. Toegroeien naar het uitstralen van de eigen individualiteit, 
zelfexpressie en het durven tonen van zichzelf en daarmee anderen 
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inspireren. De macht dient verplaatst te worden van het collectief 
naar het zelf. 
M → m karmisch doel: met liefde en compassie dienstbaar zijn 
Minder gericht zijn op zelfopoffering, emotionele bewogenheid en re-
ligieuze verbondenheid met de schepping. Toegroeien naar een prak-
tische, nuchtere en daadgerichte levenshouding. Met de goddelijke 
liefde en compassie van Vissen leren de mensheid te dienen en zo-
doende je zelf op de goddelijke liefde af te stemmen. 
 
x → X karmisch doel: in harmonie met anderen omgaan 
Minder impulsief en ik-gericht bezig zijn. Zich op de juiste manier 
aanpassen aan anderen in plaats van zichzelf als uitgangspunt te ne-
men. Het is een toegroeien naar een meer afwegende op anderen ge-
richte levensinstelling. 
 
c → C  karmisch doel: transformatie en regeneratie 
Minder hechten aan aardse genoegens en activiteiten. Het zoeken 
naar materiele zekerheden verruilen voor het zoeken naar emotione-
le zekerheid, diepgang en intensiteit in emotionele relaties. Het is een 
toegroeien naar het inzicht in het innerlijk van mensen en daar de ei-
gen activiteit op richten. Het is een plaatsing van de maansknoopas 
van een persoon die tijdens het leven meerdere doden sterft en weer 
geboren wordt met het doel te transformeren of regeneratie van de 
ziel te bewerkstelligen. 
 
v → V karmisch doel: de zin van het leven vinden 
De plaatsing van de noordelijke maansknoop in Boogschutter geeft 
een minder bezig zijn met alledaagse, praktische en feitelijke com-
municatie. Het is een toegroeien naar begrip van de verbanden en 
samenhangen op een hoger niveau (vaak geestelijk, spiritueel of filo-
sofisch). De ziel met deze maansknoopas reist vaak zowel in de geest 
als in de stof om zijn honger naar kennis in de grotere verbanden, 
waarheid en wijsheid te kunnen stillen. 
 
b → B karmisch doel: autoriteit verwerven en verantwoordelijk-
heid dragen 
Minder emotioneel-ontvankelijk, zachtmoedig, verzorgend of moe-
derlijk ingesteld bezig zijn. Het is een afkomst van een innerlijk, bin-
nenshuis bezig zijn en toegroeien naar emotionele onafhankelijkheid 
en presteren buitenshuis in de maatschappij. Het geeft een meer 
mannelijke, actieve, produktie en prestatiegerichte, gedisciplineerde 
levensinstelling. 
 
n → N karmisch doel: macht aanwenden  voor het collectief 
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Met deze maansknopenstand dient de ziel minder bezig te zijn met 
het uitstralen van de eigen individualiteit, met zelfexpressie of het in-
druk maken op anderen. Het is een toegroeien naar sociale bewo-
genheid, gerichtheid op de gemeenschap of maatschappij, gepaard 
aan een onconventionele, grens doorbrekende instelling. De ziel die 
de macht voor zichzelf heeft aangewend moet deze macht gaan ge-
bruiken voor het collectief. Door middel van interactie met anderen 
aan het algemeen welzijn werken. 
 
m → M karmisch doel: zelfopoffering en verlichting bereiken 
Minder praktisch, concreet, daadgericht bezig zijn, minder kritisch en 
rationeel denken. Het is een toegroeien naar een emotioneel bewo-
gen of betrokken instelling. Het is liefde voor de gehele schepping en 
hierdoor naar religieuze beleving. De ziel leert door zijn inzet en zelf-
opoffering en bereikt een staat die het individuele belang ontstijgt. 
Van deze maansknooppositie wordt gezegd dat in dit leven het rad 
van wedergeboorte kan worden ontstegen en er een staat van godde-
lijkheid bereikt kan worden. 
 
De eerste zes maansknoopassen (k in x t/m m) hebben met elkaar 
gemeen dat ze een ontwikkelingsrichting aangeven die van 'hoog' 
naar 'laag' gaat, van complex naar eenvoudig en van verheven naar 
alledaags. Deze lijn vindt je terug bij mensen die vermoedelijk eerder, 
in vorige levens, hogere posities hebben bekleed. Daarvoor zoekt de 
ziel nu tegenwicht door een zoeken in andersoortige ervaringen, die 
'aardser' zijn. Dit kan samengaan met hardnekkige problemen in het 
loslaten van eenmaal verworven ervaringen en posities op hoger ni-
veau. 
 
De laatste zes maansknoopassen (k in X t/m M) hebben gemeen 
dat ze een ontwikkelingsrichting aangeven van “laag” naar “hoog”, 
van eenvoudig naar complex. Deze ontwikkeling heeft vermoedelijk 
slechts betrekking op de laatste voorgaande levens. Hier kunnen heel 
andere problemen uit voortkomen doordat er afscheid genomen 
dient te worden van een vertrouwd, 'klein' wereldje en er een verder 
reikende betrokkenheid wordt vereist. Over het algemeen levert dit 
minder grote problemen op dan de voorgaande zes maansknoopas-
sen. 
 

De huizen De positie van de maansknoop in de huizen geeft min of meer het-

zelfde beeld weer als bij de corresponderende tekens. Sommige as-
trologen leggen meer nadruk op de tekens en de huispositie geeft 
dan een nadere concretisering van de maansknoop aan. Hieronder de 
gebieden waarop een maansknoop dan concreet kan worden: 
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Huis 1:  in het optreden en reageren op de omgeving 
Huis 2:  in het zoeken naar zekerheid, houvast en gehechtheid 
Huis 3:  in het communiceren, uitwisselen en mentaal bezig zijn 
Huis 4: in het zoeken van geborgenheid en emotionele veiligheid 

(soms lijkt dit huis zelf door zijn teken of bezetting een 
aanduiding te zijn van de ervaringen in voorgaande le-
vens) 

Huis 5:  in zelfexpressie, stimulerend of dominerend optreden 
Huis 6:  in werken, zichzelf nuttig maken of dienstbaar zijn 
Huis 7:  in op de ander gerichte, persoonlijke relaties 
Huis 8:  in confrontatie met de dieper gelegen emoties 
Huis 9: in het zoeken naar expansie en hogere geestelijke ontwik-

keling 
Huis 10: in het streven naar productiviteit en maatschappelijke ac-

tiviteit 
Huis 11: in betrokkenheid op een groep, gemeenschap of maat-

schappij 
Huis 12: in eenzaamheid, zelfopoffering en onthechting 
 
Een omgekeerde plaatsing van de maansknopenas (Bijvoorbeeld de 
noordelijke maansknoop in Vissen en in het zesde huis) geeft aan dat 
de ziel al met beide zijden van de as heeft gewerkt in het verleden. 
Het doel in dit leven is dan een diepgaandere integratie van de posi-
tieve kanten van de maansknoopas. De beide polariteiten dienen dan 
beter in balans te worden gebracht. 
 

Aspecten Planeten in conjunctie met de zuidelijke maansknoop geven vaak een 

zeer grote gehechtheid aan oude patronen weer. Deze planeetenergie 
of behoefte zal de groei naar de overkant (noordelijke maansknoop) 
kunnen ondermijnen. Een conjunctie van een planeet met de noorde-
lijke maansknoop zal zeer stimulerend, soms weleens confronterend, 
werken op de ontwikkelingsweg die de ziel dient te gaan. Vierkanten 
naar de maansknoopas hebben de mogelijkheid in zich om het verle-
den en de toekomst in één planeetenergie of uitingswijze tot een syn-
these te brengen. De kans bestaat wel dat een persoon dan onder 
druk komt te staan van beide zijden van de maansknoopas. Driehoe-
ken en sextielen op de maansknopen werken vaak minder scherp uit 
dan bijvoorbeeld een vierkant. Ze kunnen echter wel leiden tot twij-
fels om de weg die de noordelijke maansknoop aangeeft, in te gaan. 
 

Bronvermelding  Meer informatie is te vinden in: 

Maansknopen en reïncarnatie, Martin schulman   
Astrologie, karma en reïncarnatie, Judy Hall 
Horoskoopsymbolen, Robert Hand 


