Peter Melchers - als leider van de mannengroep bij de maandans bij Centrum Indianenverhalen
(info@centrumindianenverhalen.nl) - stelde in een chatbericht aan collega maandanstrommelaars de volgende vraag :
Mannen/Männer, Misschien zou je ‘t van mij niet verwachten, maar ik zit om woorden
verlegen... Ik wil graag een eerlijk en wervend stukje schrijven over waarom het zo fijn is om als
man aan de Maandansceremonie deel te nemen. Willen jullie mij helpen goeie woorden te
vinden?
waarop onderstaande reacties kwamen :
Erik :
Omdat de meeste mannen graag door vrouwen verzorgd, gepamperd en verwend worden, ik ook
dus, was mijn eerste Maandans een openbaring om te ervaren hoe mooi het is om vrouwen/de
vrouw te dienen. En dan bedoel ik niet slaafs, maar vanuit vreugde en overgave. AHO!
Verder was voor mij als drummer natuurlijk het trommelen interessant, hoewel op een heel
andere manier: niet technisch of laten zien hoe goed je bent, maar in dienst van deze prachtige
ceremonie. Veel meer mezelf voelen, mijn kracht en overgave in de trommel en mijn stem
stoppen en ervaren dat ik een deel van alles ben, niet alleen de Maandansceremonie maar
überhaupt.
Wat ook een mooie ervaring geweest is en belangrijk voor mij: na zo lang trommelen en zingen
WORD je getrommeld en gezongen :-) Ik doe het niet zelf meer. Beter kan ik de Maandans niet
verwoorden. Maar geloof deze woorden niet, doe gewoon mee, dan weet je het!! :-)
Weet niet of dit te gebruiken is als wervend stukje Peter, korter samengevat: Doe mee met de
Maandans, om jezelf te vergeten en tegelijkertijd te vinden.
Maar ook natuurlijk de pure lol, vreugde en overgave binnen de mannengroep, het verbinden met
de mannen en je eigen manzijn (jeetje Peter, stel nog eens zo vraag, er komt steeds meer boven :))
Zelfs het opbouwen van de trommelhut, zweethut en Jorte, alles wat bij de voorbereidingen en
het afbouwen komt kijken heb ik genoten
De Maandans begint niet bij de 1e nacht, maar op het moment dat je besloten hebt mee te doen....
(misschien word ik wel reclame-adviseur :-0 )

Stefan:
Warum es auch dem Mann gut tut am Mondtanz teilzunehmen Die Kraft und der Rythmus der
Trommel den die Männer durch ihre Energie erzeugen lassen die Nacht erbeben, die Power ihrer
Stimme uralte Schwingungen erklingen, die die Spirits in den Kreis der Frauen rufen, diese in
Extase tanzen lassen und ihnen helfen ihre Visionen in der Traumzeit zu empfangen...... In den
Stunden der Sonne erfährts Du durch selbstloses Dienen das große Geschenk des
bedingungslosen Gebens. Die Schwitzhütte zum Sonnenuntergang und zum Sonnenaufgang
schenken die die Kraft und die Energie ganz Präsent im Hier und Jetzt zu sein um deine Aufgabe
perfekt zu meistern. Dein Lohn wird die Liebe und der Dank der Frauen sein, die aus den Tiefen
ihrer Herzen ganz rein zu Dir aufsteigt.... So habe ich es damals empfunden.......

Jan :
Broeder en zuster
Blauwzwart
Koninklijk, als een vorstin, is daar de volle maan
Wolkengolven bedreigen haar en slaan stuk...
Souverein heerst ze aan de hemel
Waar sterren zich voordoen als ijskristallen
Strobalen in het veld
Vazallen die wachten op nadere instructies
Ik drink de maan in
De magie doet haar werk
Een engelenwolk verschijnt aan het firmament
Spreidt haar vleugels over mij uit
Vleit zich als een zachte deken
Een koestering tegen de kou
Dagende ochtend
Nieuw schouwtoneel
De vuurrode maan zakt rechts uit mijn ooghoek
Links marcheert de geelrode zon het podium op
Broeder en zuster, in een beeld vereeuwigd
Augustusnacht in Miste

