PSYCHE

Een
maanbad?

Dát
wil
ik
Ze vond ’m altijd al best
intrigerend, die maan. Dus
ging Marjan van den Berg
op zoek naar uitleg over
de vermeende kracht en
invloed van dat gigantische
hemellichaam. “Ik ga
maanbaden nemen en me
opladen. Ik word nu al
vrolijk van dat voornemen.”
Tekst: Marjan van den Berg. Illustratie: Inge Buddingh.
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“De maan, dat is het onbewuste. Dat voel je in je buik.
Daar zit intuïtie, inspiratie, creativiteit. De maan is
vrouwelijk.” Op mijn speurtocht naar de invloed van
de maan op ons leven ben ik bij Ingrid Cramer beland.
Zij is natuurpriesteres, studeert al jarenlang alles wat
met magie en natuur te maken heeft, geeft daar les in
en begeleidt haar eigen coven, een groep leerlingen
die haar pad volgen. Als ik vertel met welke vraag ik
kom, kan ze niet meer stoppen. De maan. Daar is zó
veel over te vertellen, dat ik een jaar bij haar in de leer
kan. Of langer.

De maan voor dummies

“Je zonnekant, dat is je bewuste kant. Maar die maan,
dat is het moederlijke, het scheppende in ons. Hoe
meer je zonnekant en je maankant in balans zijn, hoe
sterker je in het leven staat.” Vrouwen creëren leven
en hadden van oudsher behoefte aan een maangodin.
Die heeft maar liefst drie gezichten. Selena is de moeder, Diana/Artemis de maagd en Hecate de wijze oude
vrouw. En dan is er ook nog Lilith, die aan de donkere
kant van de maan woont, waar de blinde vlek huist in
onze ziel. Hè? Ho! De stadsheks Ingrid – lachend:
“Ja hoor, zo mag je me ook noemen!” – slaat volledig
op hol. Dus ik leg mijn pen neer en beken dat ik meer
op zoek ben naar ‘De maan voor Dummies’. Ik zou
best heks willen worden. Eerlijk is eerlijk. Maar ik zit
hier voor les 1. Wat doen wij, leken en oningewijden,
met die maan?
Ingrid vat het graag samen. “We stoppen even met

Je wassen met de maanenergie
alsof je onder een douche
staat; ik krijg daar meteen een
beeld bij.

Bloot?
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rennen in de zon. We staan stil bij de maan. En met
de volle maan laden we ons op. We nemen een maanbad.” Daar veer ik van op. Dat wil ik. Hoe? “Je gaat
gewoon buiten staan. En je legt je vinger op de volle
maan. Zo, in de lucht.” Ze doet het voor, haar arm
gestrekt, haar wijsvinger omhoog. “Bedek de maan
met je vinger en laat de energie van de maan dan in je
lijf stromen. Of je neemt een douche. Dat kan ook.
Je wast je met de maanenergie, alsof je onder een
douche staat.” Ik krijg daar meteen een beeld bij.
“Bloot?” Ze schiet daar erg om in de lach. Want ja, dat
kan. “Maar zorg dat je veilig bent. En dat je een ander
er geen kwaad mee doet.” Zo’n maanbad of -douche
geeft kracht, vertelt ze. Je wordt er helderder door.
De zon maakt je energiek en actief. De maan zorgt
voor ontlading en, heel belangrijk, de maan laat je
even stilstaan bij de vraag of je dat allemaal wel goed
hebt doordacht. De maan zorgt dus voor reflectie.
En dat is precies wat de maan doet: reflecteren.
Ik begin les 1 een beetje te snappen. Maar is het
allemaal niet een beetje raar? Om zo stil te staan bij
de maan? Een beetje zweverig?

Maancyclus

“Ga maar eens na hoe vaak je ontroerd hebt gekeken
naar een mooie zonsondergang. Vond je daar iets
zweverigs aan?” vraagt Ingrid. Daar heeft ze een sterk
punt. Ik ga maanbaden nemen, neem ik me voor.
Ik ga mijn vinger op de maan leggen en me opladen.
En ik word nu al vrolijk van dat voornemen.
Want uiteindelijk heeft iedere vrouw iets met de
maan. Onze menstruatiecyclus loopt vrijwel gelijk aan
de schijngestaltencyclus van de maan. In mijn geval
loopt er niets meer, dankzij de overgang. Waarmee
het nu toch weer een mystiek verhaal dreigt te
worden, want ik vraag me nog altijd af waar ik naar
overging. Geen idee. Maar ik voel de maan nog steeds.
Sinds mijn gesprek met Ingrid ook bewuster. Want
dankzij de app (Simple moon phase calender) op mijn
telefoon weet ik nu ook in welke fase de maan zich
bevindt. Handig, als verklaring voor plotselinge
tranen bij het zien van een platgetrapte boterham
met pindakaas op het fietspad. Of een onverwachte
woedeaanval die ik moet wegdrukken, terwijl er niets
ergers aan de hand is dan een rode sok bij de witte
dekbedhoes in de wastrommel.

Maar is het allemaal niet
een beetje raar? Om zo stil te
staan bij de maan?
Een beetje

zweverig?

Onzin

Eigenlijk vind ik het met mijn boerenverstand heel
logisch dat de maan invloed op mij heeft. Door de
aantrekkingskracht van de maan hebben wij op
aarde eb en vloed. Ik besta ook grotendeels uit water.
Dus heeft de maan ook invloed op mij. Of niet?
Niet, zegt de wetenschap. Ik kom terecht bij Govert
Schilling, die op televisie geregeld ingewikkelde zaken
over ruimtevaart en sterrenkunde volkomen helder
uitlegt. Hij heeft een site allesoversterrenkunde.nl en
daarop lees ik dat het onzin is om te beweren dat de
maan invloed heeft op mensen. Wel op eb en vloed
dus. Maar dat komt door de aantrekkingskracht van
de maan op zeer uitgestrekte watermassa’s en dat kun
je wetenschappelijk verklaren. Maar niemand constateerde ooit eb en vloed in zijn tuinvijver. Of badkuip.
Er worden met volle maan ook niet meer baby’s
geboren dan anders, er worden niet meer misdrijven
gepleegd en ga zo maar door. Het zijn fabeltjes, lees ik.
Een verklaring is misschien dat de maan een week
lang redelijk vol lijkt. Dat blijft dan in het geheugen
hangen als een nacht met ‘volle maan’. Maar de maan
was misschien die nacht maar voor 96 procent vol.
Laat je dus niet foppen, zegt de wetenschap.
Behalve dan als je dat leuk vindt. Of prettig. Of als je
denkt dat het nuttig is. Omdat je werd gegrepen door
de supermaan die we dit jaar in juni konden zien.
Dan is de maan relatief dicht bij de aarde (357.000
kilometer van ons af in plaats van normaal 384.000
kilometer) en daardoor dertien procent helderder
dan normaal. Daar stonden toch aardig wat mensen
ademloos naar te kijken.

MAANAGENDA 2021

Wil je graag elke dag in
harmonie zijn met de maan?
Dan heb je een maanagenda
nodig. Die verschijnen elk
jaar. Er zijn zó veel verschillende, dat je maar even moet
googelen. Met zo’n agenda
kun je zien in welke energie je
die dag zit. Dus ga je eindelijk
op de goede dag naar de
kapper en weet je op welke
dag je je het best kunt wegen.

FILMS

● Apollo 13 natuurlijk.

Met Tom Hanks en dat
koele onheilspellende
zinnetje: “Houston, we
have a problem.”
● Apollo 11, met vijftig jaar
oude beelden van Nasa.
● First man, waarin Ryan
Gosling de onvergetelijke
woorden van Neil Armstrong mocht uitspreken:
“That’s one small step for
man, one giant leap for
mankind.”
En nog veel meer, voor wie
niet genoeg krijgt van de
maan.

Maanzaaien

Het kan ook zo zijn dat je vindt dat er meer is op de
aarde dan alleen wetenschap. Dat je dan het zekere
voor het onzekere neemt en je moestuin inzaait
volgens een op de maanstanden geïnspireerde biodynamische zaaikalender. Zoals Lilian Kars, die nu
haar derde jaar moestuinieren afsluit. “De eerste twee
jaar deed ik zo’n beetje wat de buren deden. Maar dit

LEKKERE
MAANLIEDJES

We bezingen de maan,
omdat het zo lekker romantisch is. Hand in hand bij
maanlicht langs de branding;
je moet wel van steen zijn als
je daar niets bij voelt. Dus
zingen we over de maan die
de duisternis verjaagt en ons
hart verlicht. Dat is al bijna
poëzie! Zingen naar de maan
is hoe dan ook beter dan
huilen naar de maan. Zelfs
wolven doen dat niet! Wolven
huilen op allerlei tijdstippen.
Daarmee geven ze een seintje: ‘Ik ben hier! Waar ben jij?’
● Harvest moon - Neil Young
● New moon on Monday Duran Duran
● Blue moon - The Marcels
e.a.
● Man on the moon - REM
● Bij deze stand van de maan
- De Dijk
● Volle maan - Frank Boeijen
● En in deze tijd natuurlijk
ook Zie de maan schijnt
door de bomen.
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‘Je gaat gewoon buiten staan.
En je legt je vinger op de volle maan
en laat de energie van de maan
dan in je lijf

stromen’

jaar doe ik alles via de zaaikalender van Maria Thun.
Hoewel, Maria is er niet meer. Het is haar zoon
Matthias die de kalender nu jaarlijks uitgeeft.”
Wie met de maan werkt, werpt zich als vanzelf op
meer verdieping, blijkt ook hier. Terwijl we kijken
naar de boontjes en de prei, geeft Lilian uitleg. Dat
hooi is om te mulchen. Want frezen en bemesten van
de grond is echt heel slecht. En wat je daardoor aan
ondergronds leven vernietigt, doet haar rillen. Ze is
overtuigd veganist en geeft lezingen in non-dualiteit,
waarin ze uitlegt dat wij onderdeel zijn van het grote
geheel en niet moeten denken dat we de boel naar
onze hand kunnen zetten zonder dat dat consequenties heeft. “Ik wilde dus zo weinig mogelijk ingrijpen.
Kijk, je kunt de grond gaan bewerken óf je kunt de
grond laten vertellen wat-ie nodig heeft.” Zo kwam ze
bij de zaaikalender van Thun terecht. Alles staat erin,

OP REIS NAAR
DE MAAN
Wie er 250.000 dollar
voor overheeft, kan een
ruimtereisje boeken.
Ruimtevaartbedrijven Blue
Origin en Virgin Galactic
bieden een reis aan naar
het topje van de dampkring.
Met een paar minuten ben je
weer op de terugweg. Elon
Musk van SpaceX is van plan
in 2021 een meerdaagse
vlucht aan te bieden rond
de aarde. In 2023 wil hij het
aanbod uitbreiden met een
rondje rond de maan. Wie
daar zin in heeft, kan nu
alvast gaan sparen.
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PODCAST
Sterrenkundige Marc Klein
Wolt wil voor onderzoek
graag een telescoop op de
achterkant van de maan.
Dus moet hij samenwerken
met China. En die willen wel.
Of toch niet? Een wetenschappelijke droom kan
zomaar een politieke
nachtmerrie worden.
Beluister de podcast
De man en de maan van
NPO Radio1 en NTR.
Aanrader!

elk jaar verschijnt er een nieuwe en als je de kalender
volgt, werken de maan en allerlei planeten lekker met
je mee. Grofweg: als de maan stijgt, dan ga je stekken
en enten en zaaien. Als de maan daalt, dan ga je
verpotten en uitplanten.
“Je moet wel even studeren op die kalender, maar
als je ’m doorhebt, kun je er prima mee aan de slag.
Het geeft me een goed gevoel. Als de natuur reageert
op de maan, reageren wij ook op de maan. Want wij
zijn deel van die natuur. En ik wil dat ook graag, deel
zijn van de natuur.” Ze staat heel bewust in haar tuin,
twee voeten in de aarde. En ze zegt: “Bij traditionele
tuinders zie je dat mooie zwarte omgeploegde landje.
Bij mij niet. Bij mij moet het er niet goed uitzien, het
moet goed vóélen. De aarde moet zich goed voelen.
Dat doe ik heel bewust, want alles heeft bewustzijn.
Dieren, planten, alles. Mensen vinden het vaak angstaanjagend om zich te realiseren dat ze onderdeel zijn
van de natuur. Ze willen erboven staan. De natuur
controleren. Ik wil er juist deel van uitmaken.”
Maar werkt het ook? Heeft die methode meer effect?
Meer opbrengst? Lilian schiet in de lach.
“Geen idee! Dat weet je nooit. Het geeft mij in elk
geval een goed gevoel. Dus ik ga ermee door. En door
de maan-app op mijn telefoon begrijp ik inmiddels
mijn man ook beter. Met volle maan valt altijd alles uit
z’n handen.”
Als ik haar vertel over Ingrids tip om een maanbad te
nemen, vindt Lilian dat op slag een uitstekend idee.
Ze gaat meteen op zoek naar de eerstvolgende datum
dat de maan door de bomen schijnt.
Ook enthousiast geworden? Kijk dan eerst even op
je maan-app. Want 14 december is er een eclips.
Een maansverduistering dus. Die nacht regeert Lilith,
de godin van de donkere maan, die je laat zien wat
je diep hebt weggestopt en wat je verborgen houdt.
Het is maar dat je het weet. Ik blijf 14 december
lekker binnen. ■

