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Maan van het Weerlicht – Wijsheid  
 

door Niels van der Mast  
 
De Maan van het Weerlicht (augustus-september) staat in het teken van Wijsheid. Bij deze 
maan draait het om de oogst op het spirituele niveau: inzicht in de cyclus van het bestaan. 
Wijsheid gaat om het vermogen de samenhang tussen de onderdelen te zien en door te 
dringen tot de kern.  

 
Het symbool dat hoort bij deze maan is de staf van de wijze man. Deze staf werd vaak 
gemaakt van de hazelaar, een boom die in verschillende tradities wordt geassocieerd met 
wijsheid, magie en bescherming. Zo was de staf van Hermes gemaakt van de hazelaar en bij 
de Germanen beschikte Wodan over een magische staf van hazelaarshout. In de 
Scandinavische landen is de hazelaar ook gewijd aan Thor, de dondergod; er wordt wel 
gezegd dat twijgen van de hazelaar aan raamkozijnen een huis beschermen tegen de bliksem 
(het weerlicht). Bij de Kelten ten slotte is er het verhaal van een heilige bron in Ierland waar 
negen magische hazelaars groeiden. Wie de hazelnoten van deze bomen opat, beschikte 
over universele wijsheid. Ook in één van de minder bekende verhalen over Merlijn, de 
tovenaar en raadsman van koning Arthur, staat wijsheid centraal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de tijd voorafgaand aan koning Arthur 
is Vortigern koning van Brittanië. Zijn 
koninkrijk wordt bedreigd door de Saksen 
en daarom besluit hij in Snowdonia 
(Wales) een fort te bouwen. Hij kiest een 
heuvel uit aan de voet van de Snowdon, 
maar elke keer zodra de muren zijn 
gebouwd, storten ze weer in. Er wordt een 
raad van wijze mannen geraadpleegd, die 
tot de conclusie komt dat het instorten 
van de muren het werk is van een kwade 
geest. Om de geest tevreden te houden, 
moet er een kind zonder vader worden 
geofferd. Wanneer diens bloed over de 
funderingen uitgegoten wordt, zal het 
kasteel zonder verstoring kunnen worden 
gebouwd. Dus worden er mannen in alle 
windsteken uitgestuurd om dit kind 
zonder vader te vinden.  
 Uiteindelijk komt één van de 
mannen terug met een kind zonder vader: 
Merlijn. Zo jong als hij is, blijkt Merlijn 
niet erg overtuigd van de conclusies van 
de wijze mannen en hij beweert dat het 
geen zin heeft om hem te offeren. Volgens 
hem leven er een witte en een rode draak 
in een meer onder de heuvel en wordt het 
instorten van het kasteel veroorzaakt 
door hun constante gevecht met elkaar.  
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De witte draak staat, zo zegt Merlijn, staat 
voor de Saksen en de rode draak voor de 
Welshmen; als de draken worden 
vrijgelaten, dan kunnen ze elders hun 
strijd voortzetten zodat het kasteel in alle 
rust kan worden gebouwd. Ook voorspelt 
Merlijn dat, hoewel de witte draak aan de 
winnende hand is, de rode draak 
uiteindelijk het gevecht zal winnen.  
 In reactie op Merlijns verhaal 
beschuldigen de wijze mannen Merlijn 
ervan dit allemaal verzonnen te hebben 
om zijn leven te redden. Om een einde te 
maken aan de onenigheid besluit 
Vortigern de draken te laten opgraven. Als 
ze niet worden gevonden, dan zal Merlijn 
ter dood worden gebracht. Worden ze wel 
gevonden, dan betekent dit het einde van 
de wijze mannen.  
 Merlijn blijkt het bij het rechte 
eind te hebben, want de draken worden 
gevonden. Wanneer het fort klaar is, 
schenkt Vortigern het aan Merlijn en hij 
vindt zelf een andere plek om zijn vesting 
te bouwen, op het schiereiland Lyn. 
Merlijn groeit uit tot een wijs man die ook 
de opvolgers van Vortigern - Uther 
Pendragon en diens zoon Arthur - met 
raad en daad zal bijstaan. De ‘wijze 
mannen’ worden aan de voet van de 
heuvel bij Snowdon begraven en de rode 
draak siert nu nog de vlag van Wales.  
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Dit verhaal gaat over het vinden van onze innerlijke wijsheid. Het bouwen van het fort kunnen we 
beschouwen als datgene wat we in de wereld willen neerzetten. Dit zal echter niet lukken 
wanneer er innerlijke strijd woedt: elke keer opnieuw storten de muren dan weer in. De strijd 
tussen de witte en de rode draak staat symbool voor de strijd tussen ons hoofd en ons hart.  

De alchemistische traditie geeft ons inzicht in de betekenis van de twee kleuren, die samen 
met de kleur zwart verbonden zijn aan de drie hoofdfasen van het alchemistische werk, een 
metafoor voor onze persoonlijke ontwikkeling. De kleur van de eerste fase is zwart. Het is de kleur 
van de 'prima  materia', het lood dat nog niet verrijkt is door bewustzijn. Wit is de kleur van de 
tweede fase. Het is de kleur van de zuivering van de zwarte materie. Maar in deze staat van 
'witheid' is er nog geen leven, het is een soort abstracte, ideale staat. Wat nodig is om tot leven te 
komen, is bloed, verlangen en passie, die worden vertegenwoordigd door de kleur rood, de kleur 
van de derde en laatste fase. De overwinning van de rode draak geeft aan dat de geest wel zijn 
functie heeft, maar niet mag overwinnen. Ons denken moet ten dienste staan van ons hart. 
Hierbij is het nodig dat we ons laten leiden door ons gevoel, dat wordt gesymboliseerd door het 
meer waarin de twee draken hun strijd voeren.  

Een ander belangrijk onderdeel van dit verhaal is de strijd tussen de oude, ‘wijze’ mannen 
en de jonge Merlijn. Volgens de wijze mannen moet er een kind zonder vader worden geofferd om 
de kwade geest van het fort gunstig te stemmen. Dit kind is Merlijn. Hij is opgegroeid zonder 
vader en is niet ten prooi gevallen aan de eisen en beperkingen die het voorbeeld van een vader 
(of moeder) ons onbewust maar onherroepelijk oplegt. Hierdoor heeft hij zijn eigen wijsheid 
kunnen bewaren.  

De oude mannen denken dat het offeren van een kind de bouw van het fort zal redden. Dit 
beeld staat voor het willen vasthouden aan oude (denk)patronen ten koste van nieuw initiatief, 
nieuw bloed, het bloed van Merlijn. De oude mannen zijn als de de leider van de kudde die zijn 
langste tijd heeft gehad, en nog steeds (tevergeefs) probeert te bewijzen dat hij de sterkste is en 
niet zijn jongere uitdager. De boodschap is dat we - hoe lastig dit soms ook is - hebben te 
accepteren dat niets eeuwig duurt: dat wat oud en voorbij is, en alleen nog in ons hoofd bestaat, 
moet worden losgelaten. Het moet ruimte maken voor het nieuwe dat vanuit ons innerlijk naar 
boven komt.  

Hierbij is het van belang om te kijken naar de zaken die onder de oppervlakte liggen, en dat 
we onze keuzes en beslissingen niet baseren op datgene wat zich aan de oppervlakte lijkt af te 
spelen. Daar waar de raad van wijze mannen een beredeneerde conclusie bereikt, weet Merlijn 
wat er aan de hand is. Innerlijk weten vanuit het hart verdient als leidraad voor ons leven dus de 
voorkeur boven alles wat voortkomt uit ons denken.  

 
Viering 

 
Bij de Maan van het Weerlicht gaat het om de kern van wijsheid die kan worden gevat in een 
hazelnoot. Wijsheid is het vermogen om tot de kern van de zaak door te dringen en alles wat er 
niet toe doet achterwege te laten. Bij de Maan van de Roos was het noodzakelijk iets te offeren 
om iets anders te kunnen behouden of verkrijgen. Bij deze Maan is er geen offer nodig omdat 
wordt doorzien waar het in wezen allemaal om draait. De vraag die je jezelf kunt stellen, is: Op 
welk gebied in mijn leven moet ik tot de kern doordringen en wat is die kern precies?  
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Suggestie: eer met Volle Maan jouw eigen wijsheid. Je kunt dit doen door tijdens deze Maan je 
eigen staf te maken, die je voor dit moment voorziet van één symbool dat voor jou de kern van 
deze periode uitdrukt. (Later kun je je staf of stok steeds verder verfraaien.) Bij een houten stok 
kun je dit symbool er eenvoudig in snijden, maar je kunt ook gewoon iets aan de stok bevestigen. 
Je kunt natuurlijk net zo goed iets anders maken als dat beter past, zoals een mooi vormgegeven 
speer, wandelstok of praatstok.   
 De Volle Maan is een goed moment om je staf of stok in te wijden. Je doet dit door op de 
voor jouw gepaste manier een heilige ruimte te creëren (bijvoorbeeld met een cirkel, symbolen 
voor de vier elementen en/of vier windrichtingen). Wat je verder nodig hebt, is een bakje of schelp 
waarin je kruiden kunt branden of een theezeefje dat je met de kruiden erin boven een 
waxinelichtje houdt. Houd een veer of een ansichtkaart bij de hand om de brandende kruiden aan 
te wakkeren. Een geschikt mengsel is salie en tijm, aangezien dit zowel reinigt als kracht geeft. 
Wanneer de kruiden roken, spreek je kort een dankwens uit voor het gebruikte materiaal. Hierna 
haal je je staf of stok vier keer door de rook heen, eventueel onder het uitspreken van datgene 
waarvoor de stok of staf op dit moment voor jou voor staat.  
 Wanneer je in een mannencirkel samenkomt, is het een idee om samen één stok te maken, 
die dienst kan doen als praatstok of 'talking stick'. Ieder brengt dan iets mee om eraan te 
bevestigen of snijdt er iets in dat symbool staat voor zijn wijsheid. Je kunt ook beginnen met een 
blanco stok en deze na elke bijeenkomst aan iemand anders meegeven, die de stok dan gedurende 
een maan(d) bewerkt.  

De praatstok is een hulpmiddel dat in veel tradities wordt gebruikt bij verschillende 
soorten bijeenkomsten. De stok wordt van de ene spreker aan de andere doorgegeven of na elke 
beurt in het midden gelegd, zodat de volgende hem zelf kan pakken. Slechts degenene die de stok 
vasthoudt, mag spreken. Alle andere deelnemers luisteren en eerbiedigen zo het verhaal of 
standpunt van degene die spreekt (wat niet wil zeggen dat je het er niet mee oneens mag zijn). 
Het vasthouden van de praatstok ondersteunt je bij het doen van je verhaal en helpt je je te 
beperken tot de kern.  
 
 

 
 

    
 

Een ieder die meent dat alle vruchten terzelfder tijd tot 
rijping komen als de aardbeien, weet niets van druiven. 

 
Paracelsus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


