
De Inner lij ke Reis

Trip gids voor psycho nau ten

Ve rant woord om gaan met psyche de li sche mid de len

2020



De Inner lij ke Reis: ©2017 Artscien ce

L.S. (ano niem), ver ta ling van: Sa cred Jour neys, 2016

Ima ges: au teurs en vrien den, be drijfs- en persfoto’s,
Pho toDisc, Co rel, Wi ki pe dia, Mind lift Beeld bank iers.

boek han del: Cen traal Boek huis via 
email: boek coop@gmail.com 

www.boe ken rou te.nl (web shop)

Alle rech ten voor be hou den, ook di gi taal

All rights re ser ved, in clu ding di gi tal re dis tri bu ti on
and ebook

Ja nu a ri 2017 up da te Febr 2020

ISBN 9789492079152
uit ge ver: www.boe ken coop era tie.nl Amster dam
imp rint: Artscien ce.                       Pa per back prijs € 8,95                    



Inhouds op ga ve

1 Inlei ding 7
2 Het pro ces 12

Reis naar de droom 12
De voor be rei ding 13
De dag zelf 13
Het ver loop van de trip 16
Je lichaam scan nen; ver hoog de body-awa re ness 20
De piek, het pla teau 23
In en out, op en neer 25
De bin nen- en de bui ten we reld 27
Sit ters: de hel pers 28
Je lijf, iden ti teit, voe len en he len 31
Over sti mu la tie, di ver si teit 33
Het ein de van de trip, co ming down. 34

3 Set en Set ting 35
Agen da 36
Wie, wat, waar? 37
Bon ding en overd racht 39
Ver schil len de ma nier van ge bruik 40

4 Waar om trip pen? 41
Trans for ma tie, groei in be wust zijn 43
Op zoek naar zing eving 44
Ma gi sche doe len 45
Wer ken aan je ang sten 46
Ge woon voor de lol 47

5 De ri tu e le aan pak van een trip 48
Mys tiek maar on uit spre ke lij ke in zicht 50
Me disch ge bruik 51
Fa ses in een ri tu eel 56
Over gangs ri tu e len; ini ti a tie 57
Con tact en groeps geest 59
Struc tuur te mid den van cha os, ver trou wen 60
Ko pi ëren of zelf be denk en 61

6 Ge schie de nis en be te ke nis 62
Evo lu tie, de ba sis van zelf be wust zijn 64
Van groeps geest naar in di vi du 68
Ge vaar: be kijk het al leen van de zon ni ge kant 72

7 Een vei li ge en hei li ge plek 75
Vei lig heid voor al les 75

3



Tij de lij ke Au to no me Zone (TAZ) 76
Groeps geest, com mu ni tas, ef fer ves cen ce 79
De ruim te be wa ken 81

8 De eer ste keer 83
Wees voor be reid en ver pest je psyche de li sche ‘maagdelijkheid’ niet 83

9 De in te gra tie, de te rug keer 85
Take it easy 86
Flash backs 88
De ef fec ten ach ter af 89

10 Hei lig, voor de lol of de kunst 92
De oor sprong van my thes en van kunst 94
De waar heid of waar de van de re a li teit 95
Wat is in for ma tie ei gen lijk? 96
Po la ri teit en cau sa li teit, kar ma 97

11 Risico’s, ge va ren, de Wet 98
De Ne der land se si tu a tie, clas si fi ca tie 99
Le ga li se ring of cri mi na li se ring 102
Ge zond heid op lange ter mijn 105
Overd osis, cri sis 107
Ne der land se si tu a tie 108
Ver sla ving, af hank elijk heid 109
De sprook jes over mis bruik en scha de lij ke ef fec ten 111
Con clu sie 113

12 The ra pie en ge ne zing, sit ters 114
Opper vlak ki ge re pa ra tie of die pe ge ne zing? 115
Lichaam én ziel 116
Voe len brengt be wust zijn en ge ne zing 119
De (be-)ge lei de trip, de sit ter 119
Spie gel en in ti mi teit 121
De mys tie ke er va ring, re gres sie 122

13 Wat is je bes te drug, per soon lijk heids ty pe en cha kra-fo cus 124
Twee ‘beste’ drugs 125
Per soon lijk heids ty pe en zelf ken nis 128
Psyche, ego, iden ti teit 129

14 Vi su a li sa ties en ge lei de fan ta sie 132
Ge lei de fan ta sie en re gres sie 135
Bou wen van een droom tem pel 136
De vi su e le ef fec ten 137

15 Fes ti vals, ra ves, hou se-par ties en clubs 138
Waar om naar een fes ti val gaan en iets slik ken? 140
Wel ke sce nes, disco’s, plek ken? 143

4



Seks: fijn maar met donk ere as pec ten 145
Exci ted de li ri um syn droom 147

16 LSD, acid 148
Ne ga tie ve ef fec ten 150

17 Can na bis (ma ri hu a na) 154
18 Ma gic mush rooms, paddo’s 156

Onbe kend maakt on be mind 156
Teo-nan acatl: Vlees van de go den 157
De mo der ne we reld 158
Effec ten 159
Het ‘Good Friday’ Expe ri ment 160
Do se ring 163
Mis se lijk heid 166
Waar schu wing en 166
Overd osis 167
Ver sla ving 168
Ju ri di sche sta tus 168
Ma gi sche truf fels 169
Hal lu cin ogeen of gif tig, zoe ken in de na tuur? 171
Zelf kwe ken 172
Ama ni ta mus ca ria 173

19 XTC; ex ta se en con tact, maar met een na smaak je 174
Ver bie den… 175
… of ge do gen? 175
Ther apeu tisch hulp mid del 176
Ge bruik 176
Effec ten en bij wer king en 178
Risico’s 178
Com bi na ties 179
Ver sla vend? 180
Tips 181

20 Ay a hu as ca, de hei li ge reis 184
Ay a hu as ca-thee 184
His to rie en ver sprei ding van ay a hu as ca 189
Ri tu eel of spi ri tu eel ge bruik; ge wij de reis 190
De San to Dai me kerk 191
Doel; het werk 192
Overd osis en risico’s 195
Voor be rei ding van de trip, me di cijng ebruik 196
San Pe dro, mes ca li ne 199

21 Ande re mid de len; par ty drugs 200

5



Par ty drugs 200
MDA,  2CB, 4-FA, GHB, Ke ta mi ne, lach gas 201
Krui den en exo ti sche mid de len 203

22 Hoe het werkt 206
Schei kun de 206

23 De rol van ou ders en scho len 212
De ech te ar gu men ten te gen 213
Ontken nen, ver bie den, ac cep te ren of sti mu le ren? 215
Effect op school pres ta ties 217
Pus hers en de a lers 219

24 Die ren, plan ten en sja ma nis me 221
Die ren trip pen ook graag 221
Be wus te plan ten, dro men en le raar plan ten 223
Sja ma nis me 224

25 Mi cro do se ring 226
Pad den stoel-mi cro do se ring 228

26 Ver ge lij king ef fec ten; PSI-ma trix 230
27 De toe komst van de psyche de li ca 232

Groeps geest 234
Las ti ge, maar be lang rij ke vra gen 235
De wet, de cri mi na li se ring en le ga li se ring 236
Drugs be leid 237
NPS; new psycho-ac ti ve sub stan ces 238
Com mer ci ële mer ken en ex ploi ta tie 240

Po li tiek in cor rect, de ge vaar lij ke vra gen 241
Intel li gen tie, ge luk, evo lu tie 242
Ver der kij ken, psyche de li ca als re search-in stru ment 243
Com bi na ties met an de re be han de ling en 245
Brain boos ting, in no va tie, ge reed schap en plat form 246
Op zoek naar zing eving en ge luk 248

Li te ra tuur, meer in for ma tie 250
Indexen 256

6



� 1 Inlei ding

Dit boek gaat over psyche de li sche mid de len en ge brui ken die al eeu -
wen oud zijn, maar die te gen woor dig vaak als il le gaal, pri mi tief, bij ge lo -
vig en ge vaar lijk wor den ge zien. Het is niet zo dat dit boek het ge bruik
van deze mid de len wil pro mo ten. Er zijn dui de lij ke risico’s aan het ge -
bruik ver bon den. Het boek tracht voor al het be grip te ver gro ten en al ge -
me ne in for ma tie te ge ven om ge brui kers, po ten ti ële ge brui kers, the ra -
peu ten, om stan ders, ou ders en die ge nen met pro fes si o ne le in te res se
weg wijs te ma ken in de ma te rie. Het le vert ba sis-in for ma tie, maar ook
links naar andere bronnen en heeft een kritisch-onafhankelijke insteek.

Wat re le van te vra gen om te be gin nen zijn:
• Heb je ooit psyche de li sche drugs ge bruikt of voel je je er mi schien

toe aan g etrok ken? 
• Ben je ver slaafd aan mid de len, al co hol, seks, gok ken, ge bruik je be -

paal de me di cij nen, dan loop je ex tra risico.
• Zijn ooit jouw ‘Doors of Per cep ti on’, zo als Aldous Huxley het noem -

de, ge o pend, waard oor je een glimp van de gro te re en vol ko men ma -
gi sche re a li teit, zo wel bui ten als bin nen je zelf, kon opvangen?

• Heb je ooit een ge bied be tre den dat niet al leen een vi su e le schat kist
bleek te zijn, maar dat je ook hielp om je zelf en de we reld be ter te be -
grij pen, ter wijl je bui ten de gren zen van de nor ma le ruim te en tijd
stapte?

• Heb je in je om ge ving te ma ken met men sen die dit ge brui ken?
• Zoek je spiri tu e le verd ie ping, con tact met het ‘andere’ of al leen maar

‘fun’ en bij zon de re er va ring en?

Als je een of meer van deze vra gen met ‘ja’ hebt be ant woord, heb je
mis schien be hoef te aan wat re fe ren tie, een soort ma trix of fun da ment
om het ge bruik, het ‘trippen’ een plek te ge ven bin nen je we reld beeld en 
je per soon lij ke kos mo lo gie. Maar mis schien zoek je ook ge woon prak ti -
sche er va ring en tips om zo’n in ner lij ke reis veilig en leuk te maken. 

Dit boek pro beert eni ge be gel ei ding te bie den in de rare we reld van de
psyche de li sche trips. Het is ech ter niet de ul tie me land kaart van dat ter -
ri to ri um, om dat we nog maar een vluch tig be grip heb ben van wat deze
mid de len wer ke lijk doen en ons te bieden hebben.

De fo cus en het doel van dit boek zijn om jou te hel pen. Je la ten zien dat 
naast de lol en het ple zier de bij zon de re er va ring en en in zich ten die deze 
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mid de len kun nen bie den wel vra gen om een be paal de in steek. Het geeft
aan wij zing en hoe je van je trip een ‘heilige reis’ maakt en om je te hel -
pen om daar voor de juis te ‘set en setting’ te creëren.

Zo als ge zegd is het niet onze be doe ling om het ge bruik van psyche de li -
sche che mi ca li ën, plan ten of meng sels te pro mo ten, maar wel om die ge -
nen die ze toch ne men of er mee te ma ken heb ben, te on der steu nen. Deze 
mid de len zijn geen re cre a tie ve op pep pers of be doeld als ‘ontsnapping’.
Daar wor den ze nu wel veel voor ge bruikt, maar dat is ei gen lijk jam mer, 
de ech te waar de gaat dan aan je voor bij, het is al leen maar ‘fun’. Deze
mid de len bie den, als je ze goed ge bruikt met een die per doel,  in ten se
er va ring en die jouw kijk op je zelf of de we reld om je heen da nig door
el kaar kun nen schud den en daar om niet al tijd on schul dig zijn. Je kunt ze 
zien als psychot he ra peu ti sche hulp mid de len en dat is ook in de
wetenschap steeds meer geaccepteerd.

Set en set ting; het hoe, waar om, met wie en waar je deze mid de len in -
neemt kun nen een groot ver schil ma ken, daar gaan we dan ook uit ge -
breid op in. Er is ook de vraag van de do se ring; hoe veel is ef fec tief en
hoe veel kan lei den tot een overd osis si tu a tie? Daar naast zijn er an de re
ef fec ten en ook ge va ren en je kunt ver rast wor den door wat er ge beurt,
je kunt bij voor beeld niet meer goed be we gen of je even wicht hou den,
maar ook rare beel den gaan zien (hal lu ci ne ren). Jouw lichaam (of geest)
kan on ver wach te en ne ga tie ve re ac ties ge ven, er kun nen al ler gie ën, ne -
ve nef fec ten of na-ef fec ten zijn en on der in vloed kun je ver keer de ding en 
zeg gen of doen, ong eluk ken ver oor za ken of er ger (deel na me aan het
ver keer is ge vaar lijk en ook straf baar, er wordt steeds meer op ge con tro -
leerd). De ef fec ten kun nen zijn zo als ver wacht; ze kun nen je een ster ke
psycho lo gi sche ‘lift’ ge ven maar ze kun nen je ook neer slach tig ma ken,
of er ger, ook op lange ter mijn. Het zijn geen won der mid de len, die alle
kwa len kun nen oplossen! Ben je drpressief, dan loop je risico, het kan
dingen verergeren en psychoses triggeren.

Hoe ‘echt’ en po tent zijn de mid de len die je eet, rookt of an ders zins tot
je neemt? Hoe puur is het, hoe veel ver vui ling zit erin? Vaak zijn het na -
tuur lij ke pro duc ten met toe ge voeg de al ka lo ïden en an de re stof fen die ie -
de re trip an ders ‘kleuren’. Wat zijn, bij ‘synthetische’ pil len de ac tie ve
ba si sing re di ënten (hoe wel ook deze vaak van na tuur lij ke pro duc ten, zo -
als sas saf ras, noot mus kaat olie of moeder koorn-acht i ge LSD ge maakt
zijn)? Is het echt MDMA (XTC) of het veel ‘hardere’ MDA? Wat slik je 
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ei gen lijk? Er is geen enk ele ga ran tie dat je het juis te ma te ri aal in de juis -
te sterk te in han den krijgt want een groot deel wordt il le gaal ge pro du -
ceerd en ge ïmporteerd door een in dus trie die meest al meer in geld is
geïnteresseerd dan in klanttevredenheid of gezondheid. 

Be sef dat de grens tus sen le gaal en il le gaal be hoor lijk dun en kunst ma tig 
is. Som mi ge drugs, zo als al co hol (ook psyche de lisch als je er maar ge -
noeg van drinkt…), zijn le gaal ter wijl an de re zo als mor fi ne op re cept
ver krijg baar zijn. Er zijn le ga le psycho ac tie ve drugs die in de me di sche
we reld veel ge bruikt wor den, zo als Ritalin, an ti de pres si va en der ge lij ke, 
maar we heb ben het in dit boek over pro duc ten die bui ten het for me le
me di sche cir cuit val len; met name de mid de len met be wust zijns ve ran de -
ren de kwa li tei ten, die kun nen lei den tot wat in zijn al ge meen heid een
be wust zijns ve ran de ren de er va ring kan wor den ge noemd. We zien deze
mid de len als fun da men teel an ders dan de verd ovings- of ont snap pings -
drugs co ca ïne. heroïne, crack of speed, of de mor fi ne-al ter na tie ven als
de te gen woor dig veel voor ge schre ven en ver sla ven de oxy codon, die op
geen enk ele wij ze als ‘heilig’ kun nen wor den ge zien. Co ca ïne kan als
een rand ge val ge zien wor den, in lage do ses zijn de ener gie stoot en het
eu fo ri sche ge voel te ver ge lij ken met het effect van MDMA
(extasy/XTC) en dergelijke middelen, maar het is potentieel sterk
verslavend en slecht voor de gezondheid.

Ook zijn er be wust zijns ver rui men de mid de len, die re al tief on schul dig
zijn, zo als lach gas, maar die op de duur toch ne ga tie ve ef fec ten kunnen
hebben.

Er zijn mid de len, drugs en ver sla ving en die niet che misch zijn. Be paal de 
mu ziek kan je in een an de re staat breng en, maar ook yoga, me di ta tie en
der ge lij ke. Mis schien kun nen we on der tus sen de smartpho ne wel als
meest al ge meen ge bruik te drug zien, een ‘digitale drug’. Het ge bruik
helpt na me lijk ook om uit de re a li teit te ont snap pen naar een an de re tijd
en plek, om een an de re iden ti teit aan te ne men of je zelf in een
kinderlijke staat terug te trekken.

De mid de len die we in dit boek be han de len wor den psyche de lisch of
hal lu cino geen ge noemd, ook wel aang eduid als psychotropisch. Ze kun -
nen een ve ran der de cog ni tie ve (mind) staat ver oor za ken; ze be ïnvloeden 
de waar ne ming (en het be wust zijn) en breng en je vaak in een dis so ci a -
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tie ve staat. Deze dis so ci a tie wordt vaak ge zien als een ne ga tief ef fect.
Maar als je het ziet als het oplos sen van het ego (je per soon lijk heid, je
zelf beeld, je mas ker) om zo plaats te ma ken voor een nieuw en ‘opener’
zelf beeld, dan is dat mis schien wel het geen de hele er va ring zo spe ci aal
en nut tig maakt. Als de per soon lijk heid wordt ge zien als een mas ker
waar ach ter het ware zelf ver stopt zit, dan kan deze de per so na li sa tie po -
si tief zijn. In fei te zijn veel psycho ac tie ve drugs, ook die met min der
psyche de li sche maar wel en theoge ne of em pathoge ne kwa li tei ten (mys -
tie ke en contactbevorderende) zoals XTC/MDMA, erg nuttig voor
zelfonderzoek en psychotherapie.

Omdat dit boek is ge schre ven door men sen die voor al er va ring heb ben
met ‘trans for ma tief gebruik’ is er het ge vaar, dat we dat als een soort
ide aal pro jec te ren. In de prak tijk zal maar een klein deel van de ge brui -
kers dat als doel zien, zij wil len voor al hun gren zen eens ver leg gen, iets
bij zon ders be le ven, op avon tuur gaan in hun bin nen we reld. De ver schil -
len de psyche de li sche mid de len en pro duc ten wor den echt niet al leen ge -
bruikt voor per soon lij ke zoek toch ten, voor psycho lo gi sche ‘geest -
verruiming’ maar voor al ook als mid del om er va ring en, zo als dan sen of
fees ten, te in ten si ve ren. Maar ook der ge lijk lou ter re cre a tief ge bruik
wordt be ter be gre pen en brengt min der risico’s met zich mee als je het
bijbehorende mechanisme en proces begrijpt.

Een psyche de li sche er va ring (in ner lij ke reis, trip) wordt vaak ver ge le ken 
met bui teng ewo ne vor men van be wust zijn, zo als kan wor den er va ren bij 
tran ce, me di ta tie, yoga, re li gieu ze ex ta se of lu ci de dro men. Er zijn over -
eenk om sten maar ook ver schil len. Zo kun je bij voor beeld, een maal op
weg, een trip niet stop zet ten. Er is wel een ze ke re over eenk omst tus sen
dromen en trip pen, je bent dan in je men ta le di men sie van je zelf, waar
al leen jij je we reld schept, waar je cre a ti vi teit geen gren zen kent, wat je
ziet en be leeft komt voort uit je ver beel dings kracht, je ver taalt in ner lij ke 
en ui ter lij ke sti mu li op je ei gen unie ke ma nier. In een trip zijn we al le -
maal kun ste naars en ver beel den de in ner lij ke we reld op onze ei gen,
unie ke wij ze. Net zo als in een droom komen ook in een trip vaak ESP
en voorspellende elementen voor.

Het ge bruik van psycho ac tie ve stof fen is zo oud als de mens heid. En ge -
zien het feit dat ook die ren en in sec ten er van hou den, kan het ge bruik
er van zelfs verd er langs de evo lu ti o nai re lad der wor den te rug ge voerd tot 
de oer tijd. En hoe wel ge bruik van deze mid de len in vele cul tu re le en re -
li gieu ze tra di ties voor komt, lijkt het al tijd enigs zins om ge ven door ta -
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boes, re gle men ten en wet ten die het ge bruik il le gaal ma ken of het be -
perkt tot een se lec te eli te. Op een be paal de ma nier is dat be grij pe lijk
om dat de ef fec ten van psycho ac tie ve stof fen sub stan tieel kun nen zijn, en 
het mo ge lijk ma ken voor een per soon of groep om de mecha nis men en
re la ties ach ter hun po si ties te zien en zich te be vrij den van de boei en van 
de maat schap pij en mo re le pro gram me ring. Dit kan een be drei ging vor -
men voor de heer sen de klas se en de status quo. Blijkbaar vaak reden
genoeg om het gebruik te verbieden of te onderdrukken.

Je zult je af vra gen wie die boek heeft ge schre ven. Het is ge ba seerd op
vele groeps er va ring en en de in put van ve len, die mis schien, om voor de
hand lig gen de re de nen, niet her kend wil len wor den, dus la ten we het op
L.S. hou den. Ofwel Lec to ri Sa lu tem, ge groet zij de le zers. Enke le per -
soon lij ke maar ano nie me in druk ken die nen ter il lu stra tie van wat daa d -
wer ke lij ke gebruikers hebben ervaren.
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� 2 Het pro ces

In dit hoofd stuk in tro du ce ren we in gro te lij nen het pro ces van een
psyche de li sche er va ring of ‘trip’, de in ner lij ke reis die je maakt on der
in vloed van be paal de middelen. 

Het ken nen en be grij pen van het ver loop en de min of meer nor ma le fa -
ses in een trip, kan hou vast bie den, ook voor de men sen er om heen. Be -
sef wel dat er een gro te va ri a tie is in de er va ring en van ver schil len de
men sen, met ver schil len de mid de len, hoe veel he den en ver schil len de set
en set tings. En zelfs bij ver ge lijk ba re om stan dig he den zijn sowieso geen 
twee trips ooit hetzelfde.

Een psyche de li sche er va ring wordt vaak ver ge le ken met ong ewo ne vor -
men en sta ten van be wustzijn zo als bij voor beeld tran ce, re li gieu ze ex ta -
se of lu ci de dro men of er va ring en die voor ko men bij yoga of me di ta tie.
Er zijn over eenk om sten maar ook ver schil len, bij voor beeld dat een trip
niet kan stoppen; no way back!

Reis naar de droom
Het ne men van psyche de li sche mid de len is een pro ces, het heeft tijd no -
dig, soms da gen bij mid de len zo als ibo ga. Het wordt een reis of een trip
ge noemd om dat het je naar een plek brengt die ver weg ligt van het nor -
ma le, van het ra ti o ne le. Je komt in een soort droom we reld te recht waar
de geest zo wel aan het stuur staat als volgt, maar dan in to taal nieu we en 
onverwachte richtingen.

Het ne men van psyche de li sche mid de len is dan ook geen spel le tje, ze ker 
de eer ste keer kan het voe len als een bung ee-jump in een an de re we reld. 
Je kunt ook zon der voor be rei ding snel le ren wat ‘trippen’ be te kent, maar 
door de wer king te be grij pen en door goe de pre pa ra tie en plan ning
wordt het min der een vrije val. Dat zorgt ook voor vei lig heid, helpt het
pro ces en voor komt dat je in een loop of lus komt vast te zit ten en een
zo ge naam de ‘bad trip’ er vaart. Een trip is een avon tuur, soms een heel
hef tig avon tuur. Mis schien zijn er geen slech te (bad) trips maar al leen
har de en moei lij ke lessen om iest over je zelf te leren!

De bes te trip is die waar bij je voor be reid bent. Dat wil zeg gen wan neer
je er een ‘bewuste trip’ van maakt, ook al moet je re ke ning hou den met
het on ver wach te. Lees ook het hoofd stuk 3 ‘Set en Setting’ voor ad vie -
zen hier over. Hie ron der be spre ken we de ver schil len de sta dia van een
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trip, de tijd lijn en de af loop. Dit is een al ge meen beeld en kan van per -
soon tot per soon en per sub stan tie ver schil len, maar dit gaat wel op voor 
de meeste middelen.

De voor be rei ding
Een goe de voor be rei ding en eni ge plan ning zijn geen ga ran tie voor een
goe de trip maar het helpt ze ker. We ten wat je te wach ten staat, maakt
het mak ke lijk om tij dens de trip los te la ten en in de flow te ko men. De
voor be rei ding kan al enk ele da gen van te vo ren be gin nen. Rust goed uit,
maak ruim te voor de trip (en de na sleep) in je agen da en be last je
lichaam en geest niet te veel met ding en zo als zwa re wor kouts, ver mijd
stress. Het is be lang rijk dat je je voord at je be gint re laxt voelt en lekker
in je lijf zit. 

Na tuur lijk heeft ie der een zijn ei gen ma nier om te ont span nen. Som mi ge
zoe ken het in de na tuur of ma ken een wan de ling ter wijl an de ren in spi ra -
tie uit boe ken, mu ziek, me di ta tie of films ha len. Eet niet te veel of te
zwaar, be last je lichaam niet te veel. Je zou ook de dag van te vo ren naar
de sau na kun nen gaan. Zorg in ie der ge val dat er wei nig stress is, want
zelfs als je je zelf niet be wust voor be reidt, kan het zijn dat je geest dat
ondertussen wel doet. 

De timing van een trip, op welk mo ment van de dag je iets neemt, hangt
af van in di vi du e le om stan dig he den en voor keu ren. Een avond trip duurt
waar schijn lijk tot diep in de nacht en het ge volg kan zijn dat je de vol -
gen de dag wei nig ener gie hebt. Een trip in de och tend, bij voor beeld za -
ter dag och tend, geeft ruim te om goed bij te sla pen en op zon dag verd er
te her stel len. Het is ook be ter om na een lange reis (jet-lag) een paar
dagen te wachten met trippen.

Het is, ze ker bij mid de len als ay a hu as ca, ver stan dig om een paar da gen
een licht dieet met veel fruit en groen te te vol gen. In ie der ge val op de
dag voor af en op de dag zelf. Na tuur lij ke drugs zo als paddo’s of ay a hu -
as ca kun nen je mis se lijk ma ken en de oor spronk elij ke sja ma nen hech ten 
vaak aan een spe ci aal dieet of vas ten voor af, soms met een strikt regime.

De dag zelf
Een bad of douche ne men is een goe de start; je wast de da ge lijk se ener -
gie en vuil van je af en je voelt je schoon en klaar om te be gin nen. Maak 
het je zelf ge mak ke lijk, draag los se kle ding die warm ge noeg is (en niet
té kleur rijk als je in een groep bent); houd een de ken en drink wa ter bij
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de hand en even tu eel een em mer of teil tje wan neer je denkt dat je kunt
gaan over ge ven. Als je al leen tript (geen goed idee voor be gin ners) is de 
voor be rei ding nog belangrijker.

Zet de juis te mu ziek klaar, scha kel je te le foon uit, ver tel huis ge no ten of
fa mi lie dat je een tijd je niet be reik baar bent en… ver trouw het
universum!

Houd de vei lig heid in de ga ten, voor al als je op een on be ken de plek
bent, zo als op een fes ti val, in de na tuur of met men sen die je niet kent.
Een af sluit ba re tas zorgt mo ge lijk voor ge moeds rust, een ket ting slot kan
be hulp zaam zijn om ze ker te we ten dat je spul len op hun plek blij ven.
Het ri tu e le as pect en het zor gen voor of wat wij ‘heilige ruimte’ noe men, 
za ken die el ders in dit boek aan bod ko men, ver vul len hier bij een be -
lang rij ke rol. Deze zor gen voor een vei li ge om ge ving en een structuur
die helpt om te ontspannen.

Inne men, ver wach ting en en angst
Het daa dwer ke lijk in ne men kan een soort hei lig mo ment zijn. Som mi ge
men sen me di te ren op het mid del, wij den of ze ge nen het, vra gen om
steun en bid den. Dit is een mo ment van de waar heid, moed en keuze!

Houd er re ke ning mee dat je, vlak na dat je het mid del hebt ing eno men,
je zor gen kunt gaan ma ken; het is nor maal dat je wat ze nuw ach tig bent.
Je wilt mis schien al les nog maals chec ken, zo als waar je sleu tels zijn en
of dat de deur op slot is. Orga ni seer dat nu en ho no reer de aan drang om
al les vei lig te wil len heb ben. Enig ge voel van on rust of ver war ring is in
deze fase heel nor maal en ge zond dus raak niet in pa niek als je de sleu -
tels of telefoon niet meteen kunt vinden.

Bij het be gin van de daa dwer ke lijk trip er va ren veel men sen een hui ve -
ring wek ken de on ze ker heid over het bin neng aan van een donk er en ver -
bo den ter rein. En je kunt niet meer te rug! Zul ke angst is niet ong ezond
en een beet je angst is een eer vol iets. Alleen gek ken lo pen blij en ge -
blind doekt het on be ken de te ge moet. Dus schaam je niet maar deel even -
tu eel je angst met anderen, dat helpt.

Zet an de ren niet on der druk om mee te doen met een trip als ze daar
gaan zin in heb ben of echt bang zijn. Mis schien is het aan we zig zijn als
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een ‘sitter’ (die niet ge bruikt maar wel voor de trip per zorgt) al een
waar de vol le er va ring op zich zelf. Ook dan er vaar je toch vaak een ‘con -
tact high’, het be ken de ‘hitchhi king ef fect’ dat ont staat om dat je een
beet je van de ener gie van die ge nen oppikt die wel high zijn.

Bij som mi ge mid de len, zo als paddo’s en ay a hu as ca, kan het lichaam in
het be gin pro tes te ren en kun je mis se lijk wor den of over ge ven. Dit kan
deels te ma ken heb ben met ver ont rei ni ging, dit zijn per slot van re ke -
ning na tuur lij ke pro duc ten, maar kan ook een ‘purge’ zijn. Het braak op -
wek ken de ef fect wordt in som mi ge kring en na me lijk ge ïnter pre teerd als
een rei ni ging, een los la ten van lichaams blok ka des. Het kan ook een ma -
nier van het lichaam zijn om een te veel van het psyche de li sche mid del
kwijt te ra ken, een na tuur lijk feed back mecha nis me dat jou be schermt
als de do sis mis schien wat te zwaar is. Soms is een do sis iets te ste vig en 
dan is het overgeven een manier van het lichaam om daar iets aan te
doen.

Al voord at men iets in neemt, slikt of rookt is er dus vaak een pe ri o de
van on ze ker heid, van span ning. Het on be ken de lokt maar is ook ang stig. 
Dat ef fect verd wijnt ook niet he le maal bij meer er va ren trip pers, en is
een te ken dat er nog steeds be lang rij ke za ken spe len, dat er trans for ma -
tie in de lucht hangt. Als het al le maal rou ti ne wordt, leer je waar schijn -
lijk niets meer en dat is toch een be lang rijk doel van de in ner lij ke rei zen
met dit soort mid de len. Die on ze ker heid kan ook fy siek uit wer king heb -
ben en ze ker na dat het mid del is ing eno men, komt er vaak een pe ri o de
van fy siek ong emak; je bent mis se lijk, moet soms over ge ven of naar de
WC, het lichaam laat merken dat er iets bijzonders aan de hand is. 

Men denkt dan vaak: “Waar ben ik aan be gon nen, had ik maar nooit dit
spul (weer) ge no men”. Het tijds ver loop tus sen in na me en het be gin van
de trip kan ove ri gens va ri ëren, ook tus sen de deel ne mers die het zelf de
mid del na men. Som mi gen, voor al be gin ners, zijn zo bang de con tro le te
ver lie zen, dat de fy sie ke ef fec ten on derd rukt wor den. Men zegt dan dat
het niet werkt, dat men er ong evoe lig voor is, maar vrij wel al tijd neemt
het mid del na eni ge tijd toch het roer over. Soms kan dat on derd ruk ken
uren du ren en is de rest van het ge zel schap on der tus sen vol op op reis.
De vraag die vaak ge steld wordt in deze fase is:“ Werkt het al?” en men
is vaak wat ong edul dig. Som mi ge men sen lukt het ook om de ef fec ten
van het mid del een tijd lang te on derd ruk ken, ei gen lijk zijn ze dan heel
ang stig en zeg gen dan soms dat het niet werkt, om dat ze van zich zelf al
zo ‘psychedelisch’ zijn. Maar wacht maar, uiteindelijk gaan ze toch
mee! 
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Het ver loop van de trip
De trip zelf heeft meest al geen dui de lijk li ne air ver loop maar gaat wel
door een aan tal fa ses in een enigs zins voor spel ba re en her ken ba re volg -
or de zo als het di a gram laat zien. Er zul len na tuur lijk va ri a ties zijn, pie -
ken en da len. Er zul len pe ri o des zijn dat je zin hebt om te be we gen of te
dan sen en op an de re mo men ten hebt je juist be hoef te aan wat iso la tie en
vol sla gen stil te. De ver schil len de sta dia die zijn aang ege ven, wor den la -
ter meer in de tail be han deld, maar dit di a gram geeft een re de lijk beeld.
De tijd slijn en de in ten si teit zijn na tuur lijk re la tief, som mi ge mid de len
ver oor za ken een lang ere trip. De in ten si teit is een al ge me ne in di ca tie en
kan zo wel de vi su e le beel den (hal lu ci na ties) als an de re ele men ten
bevatten. Bij bepaalde middelen zijn er typische sensaties, zoals lachen
en giechelen. 

Een pad den stoe len (pad do) trip start vaak met zo’n lach pe ri o de. Men
barst spon taan in lachen uit, al les is grap pig en het is bij na niet te stop -
pen, men ziet al les als be lache lijk. Dat heeft ook met die aan vangs-on ze -
ker heid te ma ken. Lachen is een heel na tuur lij ke ma nier om on ze ker heid 
of angst af te re a ge ren. Bij LSD-trips en ook bij paddo’s raakt men soms 
ge fas ci neerd door vi su e le de tails; er lij ken pa tro nen in al les te zijn, een
vloer kleed wordt een land kaart, het pla fond een he mel, je hand een ora -
kel met bood schap pen. Kijk je te rug (naar een vi deo-op na me, geen gek
idee op zich) dan lijkt het al le maal on zin en dom ge brab bel, maar in het
mo ment zijn de er va ring en heel se rieus. Dat er tij dens de trip ook hele
be lang rij ke ding en dui de lijk kun nen wor den, dat is ze ker, maar het is
een beetje de kunst om die inzichten ook vast te houden.
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Iso la tie, li minali ty, het duis ter
Wan neer het mid del be gin te wer ken en de on wer ke lijk heid zich op -
dringt, er vi su e le sto ring en of beel den be gin nen te ko men, dan slaat
soms de pa niek toe. Voor al voor be gin ners kan dat hard aank omen.Als
ze al tijd heb ben aang eno men dat wat ze za gen ook echt zo was, dan zijn
de ver schij ning en of de ver sto ring en in de per cep tie re de lijk ang staan ja -
gend. Men kan in pa niek ra ken, zich ge ïsoleerd voe len, men zoekt naar
steun, maar is voor al on ze ker. Er is spra ke van dis soci a tie, het con tact
met het zelf, fei te lijk met het ego en het aang eno men zelf beeld voelt
men weg glij den. In wel ke we reld is men nu toch be land, is dit echt?
Komt men wel te rug bij het nor ma le, is deze nieu we staat van be wust -
zijn niet een aan val van gek te en komt er ooit een ein de aan? De nor ma -
le be heer sing van een si tu a tie werkt niet mee, men ver liest de con tro le,
de nor ma le iden ti teit gaat aan gru ze le men ten. Alle maal be grij pe lijk,
maar goed be grij pen hoe het proces verloopt, kan hierbij helpen en ook
de houding van helpers speelt een rol.

Trip pen is een kwes tie van los la ten, mee gaan met de stroom van ge -
dach ten en beel den die op bor re len. Men moet in ze ke re zin over een
drem pel, door een deur, een stap ma ken naar een an de re wer ke lijk heid.
Te ang stig vast hou den aan het be ken de kan lei den tot con tro le lus sen
(loops), tot steeds maar het zelf de oproe pen en denk en, geen pret ti ge si -
tu a tie. Ve ran de ring van hou ding, even gaan lo pen of juist lig gen, een
blinddoek voord oen, an de re mu ziek, iets fy sieks doen, aan ra ken of
aang eraakt wor den, het kan dan allemaal helpen om uit dit soort lussen
te komen. 

Hier kun nen we wat le ren
van oude tra di ties, waar men
bij ini ti a tie ritu e len een zelf de
bar rière ziet, ook daar moet
de deel ne mer zijn iden ti teit,
zijn zelf beeld op ge ven. De
an tro po loog Vic tor Turner
be stu deer de der ge lij ke ri tes
en zag dat er spra ke was van
een drem pe lef fect, men
moest er gens over heen, een
sprong ma ken in het duis ter
van een nieu we we reld. Hij
noem de die drem pel
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‘liminality’, een be grip dat ook goed past bij de be gin fa se van een trip.
De grens van het won der land, van de an de re wer ke lijk heid, moet wor -
den over ge sto ken. De psycho naut wordt in ze ke re zin ook ge ïnitieerd,
en net zo als bij die oude cul tu ren is de set ting van groot be lang. Ook de
fy sie ke in span ning en ge voe li heid voor pijn is een fac tor, een ze ke re
mate van be heer sing van het lichaam is no dig. Wie goed kan mediteren
en ontspannen heeft het makkelijker in deze fase.

Is men de drem pel over ge sto ken, dan wordt het leu ker, er is min der ver -
zet en als men mee gaat met wat op bor relt, ko men er ge lei de lijk ge voe -
lens van ge luk, lief de, van een die per con tact met het die pe zelf en dank -
baar heid bo ven. Dat is een ge lei de lijk pro ces, dat wel er gens een maxi -
mum be reikt, een pie kni veau dat dan eni ge tijd kan aan hou den, maar
waar in ook schom me ling en kun nen op tre den. Soms stapt men zelf bij na
he le maal uit de trip, vaak door ex ter ne sto ring, maar la ter zakt men er
weer in. Tij dens de pla teau fa se kun nen niet al leen po si tie ve, mys tie ke
pie ken en re li gieu ze door bra ken op tre den, maar ook da len. Men kan ge -
con fron teerd wor den met hele donk ere kan ten, die zich dan soms ma ni -
fes te ren als in dru kwek ken de, maar be ang sti gen de de mo nen of vreem de
die ren; het kan een hele wil de rit wor den. Alles komt voort uit het on -
der- en on be wus te, en oude ang sten ma ni fes te ren zich soms heel vi su eel. 
Wie bang is voor spin nen of slang en gaat die vast te genk omen, en dan
nog wel ang stwek kend groot en ag res sief. Het is niet echt, maar wordt
wel als echt er va ren. In deze fase kun nen ook de con tro le-lus sen (loops)
weer op spe len: men kan vast ko men te zit ten in een zich steeds her ha -
lend pa troon, een cy clisch pro cess. Ook hier helpt op staan, van hou ding
ve ran de ren, een douche ne men en de steun van de hel pers. Komt men er 
niet uit, dan kan de hele trip zo da nig ne ga tief er va ren wor den, dat men
over een ‘bad trip‘ spreekt. Maar dat is re la tief; ach ter af blij ken der ge lij -
ke zwa re trips toch vaak heel he lend uit te pakken. Hier is het van
belang ook goed te letten op de dromen, die men achteraf krijgt en die
stukken uit de trip duidelijk kunnen maken.

De he mel er va ren
Naar ma te je verd er komt in de trip wordt het leu ker, met meer beel den,
meer emo tie, al les verd iept zich, je be le ving wordt in ten ser. Maar on der
en ach ter die mooie beel den, die pracht i ge tem pels, ge bou wen, die fas ci -
ne ren de pa tro nen, pop pe tjes, car toons en na tuur er va ring en kun je ook je
ang sten, je ne ga ti vi teit, wan trou wen, mis schien je ge brek aan vertrou -
wen in je ei gen lichaam en je eigen kunnen tegenkomen. 
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Die ver to nen zich niet als dui de lij ke bood schap pen, maar in de vorm
van de mo nen, vreem de die ren, pijn in je lijf, ang sten, pa niek, en dat kan
soms ta me lijk hef tig uit pak ken. Daar mee de a len kan wat tijd kos ten, die
in ner lij ke krach ten wil len hun bood schap kwijt, maar meest al wil len we
niet lui ste ren en schui ven weg naar iets an ders, naar iets moois of span -
nends, maar wor den dan weer te rug ge trok ken naar die con fron ta tie. Je
kunt het zien als een strijd tus sen het licht en het duis te re in je zelf, dat is 
een eeu wig the ma. Dat licht, die lief de is er, maar je moet de dra ken van 
je angst, de de mo nen van je diep ste ver lang ens wel con fron te ren. Niet
om ze te ver slaan, maar om ze te ac cep te ren, als deel van je zelf. Als je
dat kunt en het dus op geeft om ze te on derd ruk ken, ve ran de ren ze vaak
in hel pers, dan ble ken je ang sten je ta len ten te ver hul len. Dat is vaak een 
be lang rijk in zicht, ach ter je angst steekt een ta lent, een ge voe lig heid die
je op een ver keer de ma nier hebt ont kracht en in de trip weer te genk omt.
Want die ang sten en her in ne ring en heb ben wel je we reld ge scha pen.
Wat je er vaart in anderen, je projecties, je oordelen over hen; ze
reflecteren een deel van jezelf. 

In deze fase van de trip kan een hel per van gro te waar de zijn, die kan je
on der steu nen, sug ges ties doen, maar voor al naar je lui ste ren en je soms
hel pen con tact te ma ken met je lichaam, met de aar de, je hel pen gron den 
en uit de lus sen (loops) te komen.

Los la ten is de bes te ma nier om in deze in ner lij ke we reld te zijn. Laat het 
maar ge beu ren, vecht niet te gen het on ver mij de lij ke, de duis te re waar -
heid die je ook bent. Pro beer niet kramp ach tig naar de be te ke nis te zoe -
ken, de beel den en emo ties doen hun werk op een niet-cog ni tief ni veau.
Het gaat niet om be grij pen maar om voe len. Geef de con tro le maar op,
dat werkt toch niet, je on der be wus te is nu de stuur man van je er va ring -
en. Je kunt wel wat stu ren, je con cen tre ren op de tails, zelfs op de de tails
van die vre se lij ke de mo nen of bees ten en daard oor de hele be le ving ve r -
an de ren. De be le ve nis volgt je at ten tie, zo kun je stu ren. Na vi ge ren in
die an de re we reld gaat be ter met wat er va ring, oe fe ning baart kunst. De
er va ren psycho naut herkent de rotsen, de klippen, de benauwde mo -
menten en zeilt er omheen.

Ga je een maal mee met de flow, dan wordt het weer ple zie rig, hi la risch,
amu sant, dan wordt de trip po si tief, een reis in een in ner lij ke we reld vol
mooie beel den, mooie con tac ten, een he mel op aarde.

Je raakt ge lei de lijk dat ego kwijt, waar mee je je zelf in het da ge lijks le -
ven over eind hebt ge hou den en je ziet die verd edi ging voor wat het is:
een be scher ming die een soort ge vang enis is ge wor den. Daar word je
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nu, even, uit be vrijd. Je bent even in de he mel, met al leen je in ner lij ke
ziel als raads man en co-pi lot. Mis schien raak je zelfs de as so ci a tie met
een doel, met een iden ti teit kwijt en word je één met het al, de uni tie ve
er va ring. Laat je waan voor stel ling en over wie je bent of wie je wilt zijn
maar va ren; ge niet van wat er ge beurt en is, zon der oor deel. Dat kun je
de len, door te dan sen, mu ziek te ma ken of een an de re ex pres sie en dan
groeit de ver bin ding met de ander, niet gehinderd door je (voor)-oordeel.

Je lichaam scan nen; ver hoog de body-awa re ness
Wan neer je toe geeft aan de trip, niet meer vecht te gen het on be ken de,
ope nen zich al ler lei mo ge lijk he den. Dat kun je in ze ke re zin stu ren,
maar je kunt ook een soort agen da ma ken die je uit je zelf of met hulp
van een an der af werkt. Je wordt je meest al meer be wust van je lichaam,
merkt hoe ge span nen je ei gen lijk nor maal bent, hoe je ge zicht en je lijf
dat uit druk ken, en kunt le ren om zo te ont span nen, dat die stress zich
oplost. Je kunt er voor kie zen, je lichaam nu te scan nen, aan dacht te ge -
ven aan de pijn tjes, de stres spun ten en kno pen, je te verd ie pen in wat die 
ei gen lijk ver oor za ken. Je lijf is ook een ge heu gen, al ler lei ge beur te nis -
sen la ten spo ren ach ter, leu ke en min der leu ke. Die kun je nu in de trip
eens gaan on der zoe ken, je hand erop leg gen, het ong emak of ple zier
ver gro ten, en dat is echt niet be perkt tot pijn in je buik; al les staat nu
open en je kunt op on der zoek gaan in je zelf en in je lichaam. Je kunt je
van je de fen sie-sys teem, van je pant se ring, je blok ka des en trauma’s
bewust worden, en misschien inzien dat je ook zonder kunt. 

Fee ling is he a ling, be wust voe len is een stap naar ge ne zen, dat is een be -
lang rijk ad vies. Merk op wat je be leeft en pro beer dat la ter te rug te roe -
pen. Je kunt ook be paal de er va ring en ank eren, door er bij voor beeld een
be paald ge baar zo als tik ken op je knie mee te ver bin den, dat is een truc -
je uit de NLP (neu ro-ling uis tisch programmeren) praktijk.

Maak ook een selfie, je zult la ter zien dat je er heel an ders en ont span -
nen uit zag, en pro beer dat te rug te roe pen. 

De an de re we reld, spi ri tuali teit
De trip brengt je in een an de re we reld, die na tuur lijk goed deels is ge ba -
seerd op wat er diep in jou leeft. Soms heb je ook het ge voel con tact te
ma ken met een an de re wer ke lijk heid, die je als een pa ral lel uni ver sum
kunt zien of als een die pe re laag van de nor ma le wer ke lijk heid. Dit is
het spi ri tu e le do mein en of je nu ge looft dat je echt met en ti tei ten daar uit 
com mu ni ceert of dat af doet als een il lu sie of spiritis me maakt niet zo -

20



veel uit, het komt al le maal heel re a lis tisch over. Dan kun je je be wust
wor den van ding en en pro ces sen die je nor maal niet kent of er vaart, de
na tuur wordt veel le ven di ger en be zield, je gaat in ding en mis schien een
die pe re be doe ling, een ver le den of toe komst zien. Dat kun je er va ren als
het spiri tu e le ef fect, maar ook als verd ie ping of in ten si ve ring. Zo kun je
van een kunst voor werp plot se ling meer be grij pen, als het ware de ma ker 
erin zien. In de na tuur, in bloe men en le ven de ding en zie je een nieu we
di men sie, een stra lend be wust zijn dat zich naar je uit strekt, je gaat voe -
len dat je met al les ver bon den bent. Er gaan deu ren open, zo als Aldous
Huxley in het be ken de boek ‘The doors of perception’ beschrijft. 

Hel der heid, maar soms ook te rug val
Als je een maal in de rol ler co as ter van de trip zit, kun je er moei lijk uit,
Het is het bes te het al le maal maar te on der gaan; los la ten, mee gaan en er -
van ge nie ten. Dat gaat niet al tijd goed. Dips en loops ko men soms weer
te rug, het zijn dan blijk baar waar schu wing en en bood schap pen die je
niet goed ver werkt hebt. Las tig, maar he laas ook deel van de er va ring.
Je kunt wel pro be ren een an de re hou ding aan te ne men, an de re mu ziek
op te zet ten, naar iets moois te gaan kij ken, een douche te ne men of naar 
bui ten te gaan (maar liefst niet een pu blie ke ruim te, je kunt er nog al raar
uit zien). Eens flink schreeu wen, je moe der bel len (als je durft), je frus -
tra tie er uit gooi en, in een kus sen bij ten, het mag al le maal als je an de ren
maar met rust laat. Soms kun je de ‘yin’ ener gie van de stof fen, die
meest al al ka lisch zijn (ba sisch) wat aan pak ken met ‘yang’ voed sel, een
wat zou te soep bij voor beeld. Des noods een as pi rien tje, dat helpt je te
ont span nen en het pla ce bo ef fect werkt meest al ook; als je ge looft dat
iets helpt werkt het ook. Zo kun je zelfs men sen la ten trip pen met een
nep-pil (place bo) of wat hypnose, ze herinneren zich dan een eerdere
trip. 

Als het een beet je te gen zit bij een trip, zijn de sit ters en fa ci li tei ten erg
be lang rijk. Een douche in de buurt, een rus ti ge tuin of op fes ti vals een
goe de ‘sup port fa ci li ty’ die men ook wel ‘harm re duc ti on fa ci li ties‘
noemt, kun nen als een vei li ge ha ven en chill-out plek fung eren. Als er
echt pro fes si o ne le hel pers zijn, zo als meest al ook in hos pi ta len, dan zijn
er an de re mid de len om je ‘down’ te krij gen. In alle ge val len is vrien de -
lijk om gaan met zo ie mand de bes te aan pak, de zaak niet op de spits
drij ven. Po li tie of zo er bij leidt mak ke lijk tot ech te cri sis-si tu a ties of en
als het echt uit de hand loopt van EDS (ex ci ted de li ri um syn droom).
Men spreekt dan van crisis interventie; daar zijn richtlijnen voor.
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Hal lu ci naties
al lu ci na ties zijn vrij nor maal in een ste vi ge trip. Niet bij alle mid de len,
bij XTC komt het niet echt voor. Dat hal lu ci ne ren be gint met af wij king -
en in wat je ziet, er ko men ex tra kleur tjes bij, ding en krij gen rand jes, een 
soort aura en er be gin nen al ler lei pa tro nen te ont staan in wat je ziet. Dat
kan heel mooi zijn, maar het is ook eng als je het niet kent, de bo dem
valt weg uit je nor ma le wer ke lijk heid. Die hal lu ci na ties kun nen ster ker
wor den: je gaat hele we rel den zien met al ler lei sym bo len, schep sels en
fan tas ti sche ge bou wen, meest al prach tig ge kleurd, je ziet meer kleu ren
dan je kent, je kunt dicht bij en ver af even scherp zien, de wereld wordt
bloemig, magisch, maar ook onwerkelijk.

Wat je met open ogen ziet, wordt ver vormd, er ver schij nen ding en in je
waar ne ming die er niet zijn. Het per spec tief ve ran dert, maar ook je tijds -
be sef, je gaat ding en ho ren die er niet kun nen zijn, soms stem men, je
voelt al les an ders en je stuurt met je aan dacht. Dat is fas ci ne rend en als
je een blind doek voord oet of zo’n re lax-oog mas ker of ge woon het licht
uit, dan zie je mis schien nog meer en is het in ten sie ver. Er komt een mo -
ment dat je met ge slo ten ogen of open ogen het zelf de ziet, je bent niet
meer in de nor ma le we reld. Ge lui den, beel den, geu ren, het kan al le maal
door el kaar gaan lo pen, de mu ziek trilt in alle cel len mee! Maar het is
voor al niet erg vast, niet sta biel, al les ve ran dert de hele tijd. Links,
rechts, bo ven, on der, het ver schuift en is niet meer van be lang Waar je je 
op richt, ver schijnt. Als er iets is dat je her in nert aan je kin der tijd, schiet
je zo te rug naar die om ge ving, en dat kan bij voor beeld bij re gres sie- of
trau ma-the ra pie goed ge bruikt wor den. Het is al le maal een beet je ‘Ali ce
in Won der land’, de beel den die op ko men ken je ergens wel, maar zijn
anders, nieuw en krijgen een diepere betekenis.

Dit kan ze ker voor een be gin ner heel ang stig zijn, maar als je er aan ge -
wend bent, is het een van de hoog te pun ten van een trip. Je ziet beel den
en kleu ren die ver uit stij gen bo ven wat je in de wer ke lijk heid ooit kunt
tegenkomen.

Het be sef van tijd wordt erg sub jec tief en ver schuift, wat een paar se -
con den op de klok is, kan een eeu wig heid lij ken. Je bent in ze ke re zin
bui ten de tijd, maar ook af stan den wor den een kwes tie van aan dacht, je
gaat toe naar waar je aan dacht zich op richt, bin nen en bui ten lo pen door 
el kaar heen. Je bent ob ser veer der en cre a tor, je bent de dans en de dan -
ser. Je neemt rol len aan en speelt er mee, je bent vrij van de be per king en
van de normale perceptie en dimensies.
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De piek, het pla teau
Na een tijd je be reik je een soort pla teau, de maxi ma le trip diep te en daar
blijf je een tijd hang en. Ook in deze fase zijn er wel ve ran de ring en en
gaat het wel eens op en neer, maar dit is wel de min of meer sta bie le pe -
ri o de, die af hank elijk van het mid del en de do se ring een paar uur of
lang er kan du ren. Je ego is min of meer op ge lost, dat kan per trip of per -
soon nog al ver schil len, je kunt wel die per de ding en toe la ten, je nor ma le 
‘re a li ty checks’ zijn niet meer re le vant; ‘go with the flow’. Als je je niet
ver zet te gen de beel den en ge voe lens is dit de tijd om de an de re we reld
te ver ken nen, met ge slo ten ogen zien wat er al le maal in je bin nen we reld
naar vo ren komt of met open ogen en zintuigen je ervaring van de
buiten wereld verdiepen. 

Bin nen én bui ten we reld gaan in el kaar over lo pen, de hal lu ci na ties wor -
den die per, de ge voe lens in ten ser. Mis schien ver lies je het lichaams ge -
voel, zweef je weg in de be le ving van soms pracht i ge, ma je stu eu ze en
kleur rij ke we rel den, tem pels, vi si oe nen. Daar kom je beel den te gen die
je wel zelf maakt, maar die aan ha ken bij her in ne ring en, ang sten, wen sen 
en die uit ver gro ten. Je on be wus te gaat de zaak stu ren, je wil lost op,
maar je aan dacht kun je nog steeds ge brui ken om een beet je bij te stu -
ren. Tijd en ruim te wor den vloei baar. Wat er in de ‘normale’wereld om
je heen ge beurt merk je mis schien wel, maar wordt on be lang rijk. Niet
dat een aan ra king, sug ges tie, geur of ge luid niet door komt, maar je pikt
het an ders op, het zijn deu ren naar an de re stuk ken van je bin nen we reld,
je as so cieert op een heel an de re ma nier. Die foto uit je jeugd wordt een
soort tijd machine, je loopt weer naar de kleu ter school, er vaart oude her -
in ne ring en als heel ac tu eel, kunt ze herkaderen en daarin zit ook het
helend vermogen van de trip. 

Er kan een mo men ko men dat het niet meer uit maakt of je je ogen open
of dicht hebt, je ziet het zelf de, een we reld vol pa tro nen, kleu ren en
denk beeld i ge plek ken. Dat kan pa niek ver oor za ken, maar ook een heel
die pe mys tieke er va ring, een ge voel van een heid met al les, maar ook
van to ta le een zaam heid. Dat gaat ook weer voor bij, want je aan dacht
wis selt snel, even er gens wat meer naar kij ken en het hele perspectief
verandert mee. 

Deze fase is ei gen lijk de mooi ste, want al les wordt zo in tens, zo kleur -
rijk, zo ge de tail leerd, je ziet dicht bij en ver af te ge lijk scherp, je waant je
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in ver re lan den, bij zon de re we rel den, maar toch met soms heel her ken -
ba re sig na tuur, een Griek se tem pel of ‘n Maya heiligdom. 

Je reist door alle tij den en plek ken; het is niet al le maal zo groots, soms
(bij LSD met name) kom je in een car toon-we reld, met pop pe tjes en sce -
nes die je nu her kent van de psyche de li sche strip te ke ning en en posters. 

De strip fi gu ren draai en en dan sen in ein de lo ze rij en voor je gees tes oog,
het zijn ka ri ka tu ren, je be seft dan of la ter dat strips en films zo als ‘Fritz
the Cat’ van Ro bert Crumb dui de lijk ge ïnspireerd zijn door psyche de li -
sche er va ring en. Je zweeft door tun nels, gang en, grot ten en van de ene
vi su e le di men sie in de an de re, de kleu ren zijn on wer ke lijk; je komt
bees ten, spin nen, slang en en de mo nen te gen, die je soms di rec te, soms
ver slui er de bood schap pen ge ven. Het per spec tief ve ran dert steeds. Van
ong eloof lij ke de tails zweef je naar groot se ver ge zich ten, het ene mo -
ment zit je in een rol ler co as ter, dan lig je weer op een he mel se wei de
rus tig te ge nie ten. Je nor ma le kop pe ling van ding en verd wijnt, je dis so -
cieert, maakt je los van je identiteit, schept nieuwe verbanden en speelt
met dimensies. 

Er is geen ra ti o ne le lo gi ca meer, de cau sa li teit gaat ver lo ren, oor zaak en
ge volg zijn ver wis sel baar, en hier ko men soms die nieu we in zich ten
naar vo ren, waar je la ter nog iets aan hebt, of die juist he le maal niet
meer te be grij pen zijn. Hier vin den kun ste naars in spi ra tie voor ex pres sie 
en mu ziek, voor fan tas ti sche en nieu we vor men. Je ziet ar che typi sche
ver ban den, de sym bo liek van re li gies en mytholo gie komt als het ware
tot nieuw le ven voor je ogen, in die ‘trip py droom we reld’. Het is dan
ook een soort droom, maar je bent je acuut be wust en kunt in vloed uit -
oe fe nen op waar je gaat, door je aandacht te verleggen. 

De psyche de li sche we rel den zijn spec ta cu lair. Je krijgt een idee waar de
no ties van hel en he mel van daan ko men, het zit al le maal diep in ons on -
der be wus te. Dante’s trip naar de on der we reld, waar hij het goed en
kwaad en het wij ze te genk omt, is een herkenbare metafoor. 

Explo ra tie en in te gra tie
In een trip zul je, hoe wel dat niet al tijd ge beurt, een staat van be wust zijn 
er va ren die je nor maal ge spro ken niet kent. Het is ong ewoon, voor al
om dat het ver loop niet zo zeer ge dre ven wordt door wat je denkt en wilt,
maar veel eer je aan dacht volgt. Je kijkt er gens naar, richt je aan dacht
erop en hup, dan ga je min of meer die aan dacht ach ter na. Waar je naar
keek wordt uit ver groot, be lang rij ker, neemt je denk en en voe len over, de 
voor stel ling gaat je in ten tie ach ter na. Op die ma nier kun je, met wat pro -

24



be ren, je trip ook stu ren, door je aan dacht er gens op te rich ten, op je lijf,
op een voor werp, op je overtuigingen, je wereldbeeld. 

Wat voor al op valt, is dat je ego als het ware oplost. Jje komt bij die pe re
la gen van je zelf, meer bij je ziel en her kent ook dat je ego of per soon -
lijk heid maar een schil is, een bui ten laag. Het oplos sen van je ego be te -
kent ook het los la ten van de pro gram me ring, je kunt je be vrij den van het 
knel len de ge lo ven in je iden ti teit, in wie je bent of zou moe ten zijn. Je
kunt je zelf de-pro gram me ren, je vrij ma ken van al die over tui ging en,
beel den, nor men en paradigma’s die je ou ders en op voe ding je heb ben
op ge drong en, je kunt in die zin ‘vrij’ worden. 

Dat ‘vrij wor den’ is wel als het gro te ge vaar van psyche de li ca ge zien, de 
over heid en de zit ten de mach ten za gen dat als be drei gend: men sen die
voor zich zelf gaan denk en, zijn min der ge hoor zaam, min der te ma ni pu -
le ren. Ze gaan voor zich zelf oor de len, stel len las ti ge vra gen, krij gen een
he lik op ter per spec tief. Dat is ook de po li tie ke ach ter grond van het ver -
bie den van dit soort mid de len (naast de volks ge zond heid). Men vrees de
ook dat er een soort col lec tief be wust zijn zou ont staan, een soort ‘group
mind’ en dat de be staan de orde daard oor in ge vaar zou ko men. Dat ge -
beur de ook min of meer in de zes ti ger ja ren, er kwam een re vo lu tie in
het deneken op gang en daarom is LSD dan ook vrij snel verboden. 

Nu is het niet zo dat ie der een het gro te ‘licht’ gaat zien, want je kunt in
de trip wel een ho ger ni veau van be wust zijn en in zicht be rei ken, maar
hoe hou je dat vast? Bij de te rug keer naar de nor ma le we reld, de ‘re-en -
try’ van uit de ‘high’ gaat veel ver lo ren. Dat is vrij nor maal. De mooie
ge dach ten die je op schreef blij ken ach ter af min of meer on zin, je ar tis -
tie ke pres ta ties niet op zien ba rend. Soms blijft er wel iets moois hang en
en met wat er va ring in die psyche de li sche we reld leer je om meer van
dat andere perspectief mee terug te nemen.

In en out, op en neer
Het pla teau kan eni ge uren aan hou den. Dat be te kent niet dat er een vlak
ver loop is. Op dat ni veau kan er van al les gaan ge beu ren, er vaar je ook
wel pie ken en da len, maar de wer king van het mid del heeft een soort
maxi mum be reikt. Als trip per ver leg je steeds je aan dacht en ko men dus
an de re emo ties en dus er va ring en naar bo ven. De om stan dig he den ve -
ran de ren, er is an de re mu ziek, de men sen om je heen zijn ook ‘in pro -
ces’, je lichaam re a geert op die ve ran de ring en, en je geest gaat ook z’n
eigen weg. 

25



Het kan een heel rus ti ge trip wor den of een soort acht baan met hef ti ge
pie ken en da len, dat is ei gen lijk moei lijk te voor spel len. Soms kun je
zelfs even he le maal ‘terug naar normaal’ gaan, soms is dat om een prak -
ti sche re den, om dan even la ter weer te rug in de trip te zak ken. Onze
geest kan, ook in de trip, heel ra ti o neel en ade quaat re a ge ren. Het lijkt
soms wel als of er een soort vei lig heids klep is, in nood si tu a ties kun je
plot se ling op de juis te ma nier han de len. Daar is ech ter geen ga ran tie
voor, dus zorg voor de nood za ke lij ke veiligheid door vooraf maat -
regelen te nemen.

Pro jec ties, en ti tei ten
In de trip zit je voor aan in je ei gen the a ter, je be leeft de show, maar het
is moei lijk om de zaak te stu ren. Dat doe je met je aan dacht, maar de
hele set ting speelt wel mee, dus de mu ziek, aan wij zing en van sit ters, de
agen da die je maak te. Het is een kwes tie van mee gaan met de stroom,
lui ste ren naar wat je wordt aang ereikt (men spreekt wel over de geest
van de plan ten, die als een soort le raar je iets dui de lijk wil len ma ken) en 
wer ken met je aan dacht, dat is het eni ge stuur mecha nis me dat je hebt.
Het kan zijn dat je het ge voel hebt dat er ex ter ne krach ten of en ti tei ten
zijn, die je be ïnvloeden. Dat kan heel ang stig zijn, zijn dat de mo nen, ex -
tra-ter res tri als, elfjes, heiligen of de duivel? 

Be sef dan, dat je geest hier aan de gang is en een ‘menselijke’ vorm legt
over ener ge ti sche er va ring en van een an de re orde. Je maakt en pro jec -
teert dus beel den uit je ei gen on der be wus te, je geeft een nog han teer ba re 
vorm aan iets wat ei gen lijk geen vorm heeft. Die as so ci a ties be vat ten
wel een bood schap, en die kan heel diep zijn, maar is dus ge vat in je ei -
gen beel den taal, je ang sten en ver ruk king en ma ni fes te ren zich in de trip
op een heel in di vi du e le en soms gro tesk uit ver gro te ma nier, maar wer -
ken vaak wel met ar che ty pi sche ac cen ten. Veel men sen ko men slang en,
spin nen, dra ken, tem pels en wij zen te gen in hun trip. Alle maal zo ge de -
tail leerd, zo kleur rijk, zo in tens als je nooit in je nor ma le staat er vaart.
Alles lijkt on der een ver groot glas te lig gen. Ook wat je in je lijf voelt, is
ex treem, het klei ne pijn tje wordt bij na on draag lijk, tot dat je be seft dat jij 
niet die pijn bent en je weer weg schiet naar iets an ders. Niet al leen de
beel den, maar ook je gevoelens worden kaleidoscopisch, lopen door
elkaar, vormen patronen en alles beweegt.

Na tuur lijk is er de vraag of je in de trip con tact krijgt met iets bui ten je -
zelf, of dat je al leen maar on ver werk te ding en uit je on der be wus te krijgt
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voor ge scho teld. Daar is he laas geen ant woord op te ge ven, het bo ven na -
tuur lij ke of trans per soon lij ke valt niet te bewijzen.   

Vaak is de eer ste trip die je maakt ook de meest in ten se. In la te re trips
zijn de vi su als wat min der, het in ner lij ke spek ta kel wat min der mooi of
in ten sief. Dat komt om dat je die eer ste keer echt een maag de lijk ge bied
be treedt en er van uit je on be wus te heel wat oud zeer naar bo ven komt
drij ven. Het idee van een trans for ma tie ve trip is dat je daar iets mee
doet, ge lei de lijk de bood schap toe laat en daar dan in la te re trips min der
mee be last wordt. Een van de ge va ren van veel trip pen is dat je niets
meer leert, geen trans for ma tie meer er vaart en al leen de mooie beel den
en die pe emo ties zoekt. In de dis co-sce ne is dat ook een ge vaar; je ge -
bruikt de sti mu le ren de wer king van de mid de len voor al om te dan sen en
je deel te voe len van de sce ne. Dat kan een soort ver sla ving wor den, de
trip is dan een soort uitje naar de in ner lij ke bi o scoop, met het gevaar dat
je je lichaam overbelast en er te veel energie in steekt.

Het po ten tieel van de psyche de li sche mid de len, ten min ste daar gaan we
in dit boek van uit, ligt in zelf ont dek king, in in ner lij ke groei, in verd ie -
ping van je spi ri tu a li teit, het ont dek ken van je ware ta len ten. Het kan
een in te gra tie van lief de en ken nis breng en, ware wijs heid en je hel pen
rich ting te ge ven aan je le ven. Het al leen voor de fun ge brui ken kan,
maar dan mis je de ware kwa li teit van wat in ou de re cul tu ren toch al tijd
als ‘heilig’ of als sacrament werd gezien.

De bin nen- en de buiten we reld
In een trip kun je he le maal bij je zelf blij ven, je ogen dicht doen en er
een to taal in ner lij ke reis van ma ken, maar je kunt er ook voor kie zen
juist met de bui ten we reld in con tact te blij ven, ding en met an de ren te
doen, te lui ste ren naar mu ziek, te ge nie ten van de na tuur of een con cert,
je zint ui gen de ruim te te ge ven. Dat kun je ook af wis se len en bij voor -
beeld op een fes ti val ook wat rust ne men, chil len en een lounge-plek te
zoeken. 

Je kunt de bui ten we reld ook ge brui ken om je in ner lij ke reis te stu ren
door ob jec ten in de buurt te hou den, die je er gens aan her in ne ren, bij -
voor beeld foto’s. Maar ook door be paal de mu ziek, mis schien op na mes
uit het ver le den, een voor jou be lang rij ke film, video’s uit je jeugd. Te -
ke ning en, ding en die een be paal de waar de voor je heb ben, of je kunt
zelf iets gaan ma ken, schil de ren, dan sen, een in stru ment be spe len, gaan
zing en, ta rot kaar ten leg gen. Een spie gel in de buurt is geen gek idee, en 
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met name geu ren en sma ken, maar ook je ge zicht in een spie gel bij
kaars licht kunnen helpen je in een bepaalde staat te brengen. 

Dan kun je weer swit chen, de in ner lij ke be le ving ruim te ge ven, oude
‘films’ in je ge heu gen af spe len, die ver jaar dag, die eer ste school dag, het
lo pen naar je kleu ter school weer op nieuw be le ven en her ka de ren, in een
an der per spec tief plaat sen. Dat is wat trans for ma tie kan breng en: ge -
beur te nis sen uit je ver le den her be le ven en er een an de re be te ke nis aan
ge ven, men sen in een an der licht zien, ze mis schien be grij pen en ver ge -
ven. Schrijf ook af en toe wat op, dat kan la ter hel pen de in zich ten uit je
trip weer tot leven te brengen in je dagelijkse bewustzijn.

Mid dels de ‘set and set ting’ van de trip kun je de uit komst wat stu ren,
vei lig ma ken en je zelf ‘verdiepen’. Maak er tijd voor. Als er haast ge -
maakt moet wor den om dat je weer er gens moet zijn, de plek sluit of an -
de ren thuis ko men, in tro du ceer je on no di ge stress. En ook als je weer
‘normaal’ bent is tijd om het te ver wer ken en bij te ko men no dig, een
ex tra dag ruim te in plan nen is geen gek idee. Be gin ook niet te laat, je
bent zo een nacht kwijt en dat kost veel energie.

Sit ters: de hel pers
Het is in het al ge meen een goed idee om een of meer ver trouw de hel pers 
in de buurt te heb ben. Goe de vrien den, liefst met wat er va ring en als je
wilt trip pen van we ge een dui de lij ke re den of klacht kan het ook een the -
ra peut zijn. Zij ne men zelf niets in of een hele klei ne do sis en zijn er om
te hel pen, te as sis te ren, mu ziek of wat drink en te re ge len, soms te sti mu -
le ren, je naar huis of in bed te krij gen na af loop, om de sfeer te be wa ken
en ong ewen ste sto ring en af te han de len. De hel per is ook een soort re a li -
ty check, ie mand die zorgt dat je niet uit het raam springt of al te gek ke
ding en gaat doen. Dat is meest al geen kwes tie van fy sie ke ac tie, een
vrien d e lij ke glim lach kan al genoeg zijn om de trip een andere richting
op te sturen.

De trip per is de ge ne met een agen da, de hel pers kun nen voor zich tig bij -
stu ren, maar moe ten voor al niet hun ei gen agen da gaan op dring en; dat is 
het ge vaar van men sen die de the ra peut wil len uit hang en. De trip pen de
per soon zal soms ui terst ge voe lig zijn voor sug ges ties en zelfs ge dach ten 
of lichaams taal op pik ken, daar om moet de sit ter zeer te rug hou dend zijn,
voor al niet con tro le rend. Wat vra gen stel len, je her in ne ren aan je agen -
da, hel pen om een angst of blok ka de er gens in je lijf te lo ka li se ren, je
mis schien je uit een nare ‘loop’ hel pen door een aan ra king of hug, an de -
re mu ziek opzetten, even samen wandelen of een bad  laten vollopen. 
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Je kunt ook he le maal al leen trip pen, maar dat vraagt wel eni ge er va ring,
een eer ste trip is zo ver vreem dend, dat ie mand in de buurt echt wel no -
dig is. Als je toch al leen iets neemt, maak het dan wel vei lig, zorg dat er
ie mand te le fo nisch be reik baar is. Te gen woor dig is een on li ne-ver bin -
ding via sky pe ook een mo ge lijk heid, een sit ter hoeft niet al tijd per soon -
lijk aan we zig te zijn maar kan op afstand de zaak in de gaten houden.

Gren zen stel len
Voor af met de hel per of hel pers pra ten over wat je wilt be rei ken, je ang -
sten en trauma’s toe lich ten, sa men een agen da ma ken (en op schrij ven),
zor gen dat er mis schien wat foto’s of her in ne ring en zijn, het helpt al le -
maal. Maak dui de lijk wel ke om stan dig he den je kun nen hel pen. Moet het 
licht of donk er zijn? Wel ke mu ziek vindt je mooi of her in nert aan be -
paal de er va ring en? Wel ke sma ken en welke geuren zijn misschien be -
lang rijk.

Wil je aang eraakt wor den? Hoe ver mag dat gaan, want in trips word je
je heel be wust van je lichaam en emo ties en dat kan ook seksueel zijn;
het is goed om dat van te vo ren af te stem men en gren zen af te spre ken.
Ie mand vast hou den, een massa ge, ook al het vast hou den van ie mands
han den kan zeer he lend zijn, maar ook nare her in ne ring en oproepen. 

Bij groeps-ses sies, zo als bij veel ay a huasca ri tu e len, houdt men seks
meest al bui ten de deur en is ook aan ra king zeer be perkt. De lei ders van
de ses sie hou den de zaak in de ga ten, zij en hun hel pers be per ken hun
in ter ven ties. Men pro beert de ‘groepsgeest’ of ‘group mind’ bin nen be -
paal de gren zen te hou den, te voor ko men dat er een soort or gie gaat ont -
staan. Niet he le maal on denk baar, in an de re cul tu ren komt dat wel voor.
Dat be per ken van het speel veld is be grij pe lijk, er zijn nu een maal con -
ven ties en men wil geen ge doe. Maar het is ook be per kend, we zijn al le -
maal sek su e le we zens en het heeft iets kunstmatigs om dat maar te
onderdrukken.

Dat is ook de be per king van het groeps ge beu ren, in di vi du e le ex pres sie
is be perkt, je kunt niet gaan schreeu wen of slaan, je moe der bel len, die
spe ci a le mu ziek op zet ten en je moet ook nog ac cep te ren dat mis schien
an de re groeps le den je ir ri te ren, mis schien trig ge ren, dat de mu ziek je
niet be valt, je niet kunt ro ken of drink en wat je wilt, en dat je mis schien
al ler lei ding en uit an der mans aura op pikt. Aan de an de re kant zijn de be -
per king en ook wel weer vei lig, een eer ste psyche de li sche ervaring kan
op die manier wat begrensd worden. 
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De set ting kan heel be pa lend zijn, denk aan licht en ge luid. Be paal de
mu ziek is voor de één he mels mooi, voor de an der zeur de rig mo no toon.
Waak er voor dat een helper of the ra peut je hun keu ze gaat op dring en.
De spel re gels van een trip moet je dus dui de lijk af spre ken met je sit -
ter(s). Daar bij is het van be lang, goed dui de lijk te ma ken dat er nie mand 
kan ‘uitstappen’, weg gaan of er ger. Je kunt het le ven zo zat zijn, dat je
er in de trip een ein de aan wilt ma ken, dit moet voor ko men wor den door 
dui de lij ke af spra ken, al was het maar om de sit ters te be scher men..
Maak ook met een groep dui de lij ke af spra ken zo dat nie mand de weg
kwijt raakt in de in ner lij ke wil der nis en dat nie mand stie kem de plek ver -
laat en daar mee bij de ach ter blij vers pa niek ver oor zaakt. Want wat gaat
ie mand doen? Zelfs een on schul dig wan de ling etje ma ken kan door de
an de ren ver keerd wor den ge ïnter preteerd. Maak een af spraak, ook als je
al leen bent: ‘Ik kom te rug, ge zond en wel’. Dat laat on ver let dat je wel
in ner lij ke bij na-dood ervaringen kunt hebben, maar er is dan een intentie 
dat het niet uit de hand loopt.

Stil te, bij je zelf blij ven
Stil te is ook no dig, ook om je ei gen in ner lij ke mu ziek te kun nen ho ren.
De bes te in zich ten ko men vaak in die stil te. En denk er aan dat een tijd je 
he le maal al leen zijn ook be lang rijk is, even he le maal geen in vloed van
wie dan ook. 

Je kunt ook al leen trip pen, een reis zon der an de ren of een sit ter in de
buurt. Dat is wat ang stig maar ook een ma nier om je zelf met je die pe
ang sten te con fron te ren. Daar voor is wel wat er va ring no dig én een
soort vei lig heids net voor als het toch mis gaat (te le foon, in ter net); een
eer ste trip al leen ma ken is niet zo ver stan dig. Als je durft, is bui ten in de 
na tuur al leen trip pen na tuur lijk een bij zon de re er va ring, maar hoe vei lig
is dat? De zo ge naam de po wer-spots le nen zich voor z’n er va ring, maar
ben je daar wel echt al leen, bij voor beeld bij Sto nehenge trippen in je
eentje lukt echt niet.. 

Je even af zon de ren, liefst op een rus ti ge plek, is een es sen tieel on derd eel 
van een trip waar je wat van wilt le ren. Neem tijd voor je zelf, even weg
van de aan dacht voor an de ren of wat er verd er ge beurt. In de na tuur
kom je mak ke lij ker tot je zelf, maar ook daar is soms af lei ding en kan het 
je trip verd ie pen als je je even af sluit voor wat er bui ten je ge beurt. Even 
geen mu ziek, geen men sen in de buurt, maar lui ste ren en kij ken naar wat 
je in ner lijk oog en oor je voor spie ge len, je lijf voe len, je hart slag, echt
de  in ner lij ke reis verbinden met het al.. 
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Je lijf, iden ti teit, voe len en he len
Je bent als mens een com bi na tie van denk en, voe len (van je lijf) en emo -
tie. Dat wordt al le maal ver sterkt in een trip, het hangt er maar van af
waar je in ten tie naar uit gaat. Dat geeft je bij voor beeld de kans, je lijf te
gaan voe len, te speu ren naar on ba lans, naar ver bor gen span ning en en
pijn tjes en waar die van daan ko men. Je kunt heel be wust je lijf gaan
‘scannen’ en zo de lijf elij ke her in ne ring en naar bo ven ha len. Aller lei er -
va ring en en emo ties heb ben spo ren ach ter ge la ten. Je lijf elij ke her in ne -
ring en, je ‘body-memory’, draag je mee en kun nen je op den duur ziek
ma ken. In een trip heb je de kans dat te on der zoe ken, ook sys te ma tisch
bij voor beeld met een ‘ge lei de meditatie’ door een sit ter of via een op na -
me, een ener gie- of cha kra-me di ta tie. Ook massage en aan ra king kan
hel pen, voel waar de pijn zit, maak het ster ker. Dan krijg je feed back
van je lijf, voel je waar het niet goed zit en kun je mis schien de oor zaak
ach ter ha len en ver be te ring sug ge re ren; self-healing door sug ges tie en
‘affirmaties’ werkt erg goed in de psyche de li sche staat. Heel vaak zul je
in zien dat een be paal de fy sie ke pijn of kwaal ei gen lijk een slech te of
niet verwerkte emotionele ervaring afdekt, dat pijntjes de ankers zijn
van psychische problemen, 

Je kunt het ook ne ge ren, lek ker door gaan met dan sen en dan de vol gen -
de dag mis schien stijf zijn of pijn heb ben om dat je de sig na len van je lijf 
hebt ge ne geerd. 

Als je tript in een dis co of op een druk fes ti val dan kun je mis schien
leuk dan sen en de groepsgeest er va ren en daar in mee gaan, maar je geeft
wel een stuk iden ti teit op. Identi teit is een heel be lang rij ke fac tor, je
zelf be wust zijn draait om wie je bent of wie je denkt te zijn. Dat is nor -
maal ge spro ken je per soon lijk heid of ego-staat, maar in een trip kun je
ont dek ken dat die he le maal niet zo vast ligt als je veronderstelt. 

Je kunt je zelf, of mis schien zelfs een aan tal zelfsta ten of sub sti tu te-iden -
ti tei ten gaan her ken nen; kijk nu lijk ik wel op m’n va der of hé, dit doe ik 
al tijd als ik kwaad ben, Het mooie van een trip is dat je door de il lu sie
kunt heen bre ken, bij je die pe re zelf kunt ko men, je in ner lij ke kind of
zelfs be sef fen dat al die iden ti tei ten ei gen lijk niet be staan, er is al leen de 
er va ring en geen er va ren de. Dat klinkt mys tiek, maar het hele idee van
een per soon lij ke iden ti teit is een stem pel dat ons ge drag en denk en be -
paalt, we le ven in een soort ego-tun nel die het contact met de diepere
werkelijkheid beperkt. 
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Iden titeit be staat op al ler lei niveau’s, niet al leen als psycho lo gisch fe no -
meen. In de we ten schap er kent men nu dat het ge drag van cel len te ma -
ken heeft met cel-iden ti teit, een be grip dat in de mo der ne epi gene ti ca
erg be lang rijk is. Het is niet zo zeer je DNA dat be paalt wat er in een cel
ge beurt, de ge ne ti sche in for ma tie is ei gen lijk niet meer dan een soort ge -
heu gen, op slag van in for ma tie. Het is de cel-iden ti teit die be paalt of 
spe ci fie ke DNA (via het RNA mecha nis me) tot ex pres sie komt. Dat kan
be te ke nen dat bij voor beeld kanker of een auto-im muun reactie optreedt
of juist niet. 

Nu lijkt het erop, dat de cel-iden titeit laags ge wijs re so neert met an de re
iden ti teits vel den, dus dat be paal de cel len bij voor beeld een le ver-func tie
la ten zien en an de re een spier func tie heb ben. Het lijkt er zelfs op, dat al
die iden ti teits vel den op el kaar af ge stemd zijn en dat zou be te ke nen dat
als er iden ti teits-pro ble men zijn op psycho lo gisch ni veau, die ook de
cellen elders in je lijf beïnvloeden.

Ga je dus in een trip kij ken naar je iden ti teits-struc tuur, naar je maskers,  
hoe je je ge draagt, en ont dek je hoe je je wer ke lij ke zelf hebt ver bor gen
ach ter een per soon lijk heid en ego, dan be ïnvloedt dat mis schien ook de
cel-iden ti teit op plek ken of in or ga nen die niet he le maal OK func ti o ne -
ren. Zo zou je daar de ba lans kun nen her stel len en ge ne zing be rei ken.
Dit klinkt als to ve rij en won der-ge ne zing, maar deze aan pak blijkt toch
werk zaam. Het is mis schien ook de ach ter grond van wat we pla ce bo-ge -
ne zing noe men en is in an de re cul tu ren meer geaccepteerd dan in onze
rationele medische wereld. 

Je ‘kleurt’ zelf je trip
Wat je al le maal be leeft in een trip komt al le maal voort uit je ei gen geest. 
Je kunt wel im pul sen van bui ten af ont vang en, maar je kleurt het op je ei -
gen ma nier, legt er je ei gen pro jec ties en dus ang sten, ver wach ting en, ar -
che ty pes en her in ne ring en over heen. Zelfs als je ‘contact’ maakt met an -
de re ‘entiteiten’ zijn die ver vormd en aang epast aan je we reld beeld en
over tui ging en. Som mi ge men sen spre ken met eng elen, an de ren met hei -
li gen, ET’s, de mo nen of go den, maar je maakt het goed deels zelf. Of je
nu de hel of de he mel be zoekt, goed of kwaad ont moet, de beeld vor ming 
komt uit je zelf. Is het niet fas ci ne rend om te be sef fen dat al die kleu ren
en beel den er gens diep in je ver bor gen zijn! We fil te ren of on derd ruk -
ken die in de trip blijk baar min der, we be le ven als het ware een nieuwe
laag, de deuren van de perceptie openen zich meer.
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Na tuur lijk is er wel een re la tie met de die pe re of mul ti di men si o na le wer -
ke lijk heid, maar hoe echt dat is kan nie mand met ze ker heid be pa len. Het 
be staan van een die pe re kern van de kos mos is niet te be wij zen, al leen te 
ge lo ven. Het is wel op val lend dat veel men sen na een psyche de li sche er -
va ring wat min der ra ti o neel of ma te ri a lis tisch gaan denk en, meer mys -
tiek wor den. Ze be sef fen ook dat al onze per cep tie ge kleurd is, dat wat
we er va ren een soort spie gel van onze over tui ging en is, Alou de wijs he -
den zo als ‘zo bo ven zo be ne den, zo be ne den zo bo ven’ (Her mes Tris -
mege stos) worden bijna tastbaar, je ervaart het sacrament van zelf-
 realizatie. 

Achter af zijn er niet al leen de in zich ten, de zelf ken nis, de re la ti ve ring
van je ego en je iden ti teit, maar je gaat in de kunst ook het psyche de li -
sche her ken nen, de ge o me tri sche pa tro nen in Per zi sche ta pij ten, in de
pos ters uit de zes ti ger ja ren, in schil de rij en, mu ziek, in ar chi tec tuur, in
comic strips en cartoons, etc..

Over stimu la tie, di ver si teit
Afwis se ling en diver si teit kan sti mu le rend zijn, maar te veel sti mu le ring
kan tot cha os lei den. Di ver si teit kan po si tief zijn, er is een op ti ma le di -
ver si teit (voor ie der een ver schil lend) maar te veel leidt tot een ne ga tie ve
si tu taie. Het op ti mum be pa len is niet een vou dig, maar enig be grip voor
de di ver si teits cur ve (zie af beel ding) kan hel pen. Die gra fiek is vrij breed 
toe pas baar, maar geeft zeker aan dat er qua stimulering grenzen zijn. 

De set ting van een trip kan een rus ti ge, vei li ge plek zijn, maar soms be -
lan den we (ge wild of ong ewild) in een heel an de re om ge ving, zo als op
een fes ti val. Daar kan spra ke zijn van over sti mu la tie, te veel ge luid,
men sen, ac tie. Als dat te veel wordt, als er cha os of een bad trip dreigt,
is het zoe ken van een rus ti ge plek nut tig zo als een chill-out lo ka tie en
hulp van be grij pen de, er va ren men sen. Dat kan over sti mu la tie en (EDS,
ex ci ted de li ri um syn droom) voor ko men. Dat is een staat waar in men sen
gaan door slaan, ag res sief wor den, pro ble men voor zich zelf en an de ren
ma ken. Voor kom dat, zoek een veilige en rustige plek voordat het
allemaal teveel wordt.

Ni veaus in trip pen
Je kunt na tuur lijk op per vlak kig en die per gaan. Mas ters en Houston, in
1996, be schre ven vier ni veaus, die ove ri gens niet ie der een zal be rei ken.
Zij noem den die ‘enhanced awareness’, ‘recollective/analytic’,
‘symbolic’ and ‘integral/mystical’. LSD re search er Stan Grof  gaf het
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der de ni veau de naam ‘perinatal’ aan slui tend bij z’n idee van het her be -
le ven van de ge boor te ma trix en het vierde ‘transpersonal’.

Het ein de van de trip, co ming down. 
Na een paar uur zwakt het al le maal wat af, je na dert het ein de van je
trip, de re-en try be gint. Een be lang rij ke pe ri o de, waar in in te gra tie van je 
in zich ten, de her bouw van je iden ti teit met mis schien wat fun da men te le
ve ran de ring en op gang komt. Lang zaam voel je de diep te van de er va -
ring af zwak ken en kom je weer te rug in je nor ma le doen. Dat gaat ge lei -
de lijk en soms blijft het nog een tijd je na gloei en en loop je nog een paar
uur of zelfs da gen rond in een soort he mel se staat. Je blijft nog even vrij
van de ge vang enis van je ego. Dat kan heel pret tig zijn, maar mis schien
ook niet zo han dig en vei lig als je moet au to rij den of naar je werk. De
re-en try fase, te rug keer in de damp kring van de nor ma li teit, is erg be -
lang rijk; dit is wan neer je de les sen van de trip kunt in te gre ren in je nor -
ma le le ven. De in zich ten be wa ren en toe pas sen, daar draait het om.
Neem daar om de tijd, ga niet di rect weer aan de gang, want je oude pa -
tro nen ne men dan snel weer de plaats in van die nieuwe inzichten en je
raakt weer verstrikt in je oude zelf.

Er wordt wel ge sug ge reerd dat je di rect na de trip je er va ring en moet de -
len met an de ren, er over gaan pra ten, sha ring, mis schien wat eten of
drink en, een soort fees te lij ke af slui ting. Dat kan, maar hoeft niet al tijd
de op ti ma le aan pak te zijn. Mis schien is het be ter de in vloe den van an -
de ren nog even bui ten te slui ten en bij voor beeld op te schrij ven wat je je 
her in nert van de trip, of een te ke ning te ma ken. Ook in een groep hoeft
dit niet voor ie der een het zelf de te zijn, zo’n sha ring is mis schien te con -
fron te rend. Wat je ook doet, doe het voor zich tig, ie der een is kwets baar
na een trip. Je bent nog steeds ge voe lig voor sug ges tie, mis schien nog
meer dan in de trip, je afscherming is tenslotte behoorlijk aangetast.

In hoofd stuk 9 over de te rug keer ko men we te rug op deze be lang rij ke
fase en wat er ach ter af kan ge beu ren, zo als flashbacks.
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� 3 Set en Set ting

In de six ties werd de uit druk king ‘set and setting’ po pu lair om de con -
text voor psycho ac tie ve, en met name psyche de li sche of hal lu cin oge ne,
drugs er va ring en te be schrij ven: de ma nier van denk en (mindset) en de
om ge ving (set ting) waar in de ge brui ker deze er va ring heeft. De term is
ver zon nen door de Ame ri kaan se, in ver sla ving ge spe ci a li seer de psycho -
a na list en psychi a ter Nor man Zinberg en werd we reld wijd ge ac cep teerd
door on der zoe kers bin nen de psyche de li sche psychot he ra pie. Het con -
cept van ‘set and set ting’ komt vaker terug in dit boek; hier geven we de 
algemene hoofdlijnen.

‘Set’ is de men ta le staat, de ma nier van denk en die ie mand mee neemt
naar de drugs er va ring, zo als ge dach ten, drijf ve ren, stem ming en ver -
wach ting en. ‘Set ting’ is de fy sie ke en so ci a le om ge ving, waar je bent en
in wel ke con text: de plek, de men sen, de le ga le si tu a tie, de vei lig heid en 
de aan we zi ge hulp en on der steu ning op lo ca tie of bij nood ge val len. So -
ci a le on der steu ning kan heel be lang rijk zijn voor het re sul taat van een
psyche de li sche er va ring. De men sen om je heen, maar ook an de ren via
bij voor beeld so ci a le me dia, Skype of te le foon, kun nen hulp bie den of je
door (de len van) de trip heen lood sen. Een min der op ti ma le om ge ving
kan on rust, stress en angst te weeg breng en en dat kan weer re sul te ren in
een on pret ti ge er va ring (bad trip). De fou te set ting, ‘foute’ of te veel
mensen, het verkeerde doel, de verkeerde intentie, gewoon pech... er kan 
van alles mis gaan!

Alle ex perts zeg gen het zelf de: voor mi ni ma le risico’s en de mooi ste en
bes te trip is het be lang rijk om een goe de ‘set and set ting’ te heb ben. Als
je een pil, paddo’s of LSD neemt ter wijl je je be lab berd voelt en even
niets te doen hebt, en ge woon op de plek waar je dan toe val lig bent,
vraag je om pro ble men. Het kan zijn dat je dan te gen enk ele ver bor gen
uit hoe ken van je geest of weg ge druk te her in ne ring en aan loopt of een
ang stig ink ijk je krijgt over de drem pel tus sen gees te lij ke ge zond heid en
pa ra noia. Zo’n duik ne men in de oce aan van het on der be wus te kan dan
ook het bes te ge beu ren in een goe de stem ming, in een goe de con di tie en
in een pret ti ge at mo sfeer met een paar aar di ge men sen om je heen. Een
ri tu e le op zet biedt daar voor de ba sa le struc tuur en veiligheid op veel
niveau’s en helpt je nadenken over wat je wilt bereiken.
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Agen da
Het is be lang rijk om je zelf af te vra gen waar om je ei gen lijk een trip wilt
ma ken, de ‘set’ om vat in ten tie en doel (zie ook hoofd stuk 4). De mo tie -
ven kun nen va ri ëren van een be hoef te aan ve ran de ring in je le ven tot je
ge lief de een ple zier wil len doen door mee te doen. Of ben je ge woon
nieuws gie rig of doe je mee om dat je niet wilt dat an de re men sen denk en
dat je saai bent? Je zult enk ele be wus te keu zes moe ten ma ken, zo als
waar om je al leen wilt trip pen of juist met deze specifieke persoon of
groep. 

Omdat er mis schien meer de re ding en zijn die je tij dens de trip wilt on -
der zoe ken, kan het hel pen om een soort agen da te ma ken, een lijst met
on der wer pen. Mis schien zijn er pro ble men in de fa mi lie- of re la tie sfeer,
be lang rij ke be slis sing en die ge no men moe ten wor den, fy sie ke pro ble -
men, ziek tes of spi ri tu e le vra gen. Het helpt om deze za ken voor af te
over d enk en, ze op te schrij ven en ze te ‘ankeren’ aan of in een voor -
werp, zo als een steen. Tij dens de trip zal je deze steen dan te genk omen,
hem voe len en daar mee word je aan het betreffende thema of vraag
herinnerd. 

Het pro bleem is dat het in een trip lijkt als of je in een acht baan of een
car na val sop tocht zit,en dan niet goed in staat om rich ting te ge ven. Dat
is waar om de aan we zig heid van een sit ter (gids, be gel ei der, per soon die
voor je zorgt tij dens de trip) of the ra peut kan hel pen. Door ons er aan te
her in ne ren wat het doel van de trip ook al weer was en ons vrien de lijk
naar er va ring en en her in ne ring en te lei den die hel pen con tact te ma ken
met onderliggende trauma’s of problemen. 

Een sit ter of the ra peut kan dit bij voor beeld doen door je vra gen te stel -
len, de juis te mu ziek of vi deo op te zet ten, te knuf fe len of te mas se ren
om te voe len waar blok ka des zit ten of voor wer pen of foto’s (van fa mi -
lie, plek ken, ge beur te nis sen) te over hand i gen. Dit al les ui ter aard zonder
enige druk of stress.

De juis te plek
Er is een apart hoofd stuk (7) in dit boek ge wijd aan ‘heilige ruimtes’,
maar ont houdt dat de fy sie ke om stan dig he den ze ker een rol spe len tij -
dens een trip. Ben je bin nen of bui ten, wat is de tem pe ra tuur, is er een
vuur tje, toe gang tot wa ter (douche, bad, zwem bad, meer, zee), wel ke ge -
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lui den en geu ren zijn er en kun nen wor den ge bruikt om een an de re staat
op te roe pen of spe ci fie ke herinneringen op te halen?

De aan we zig heid van iets eet baars, meest al fruit, vol doen de drink wa ter,
com for ta be le kle ding, ge mak ke lij ke stoe len, een lig bank of bed, te ken-
en schrijf spul len, even tu eel mu zie kin stru men ten en sa lie, wie rook of
kaar sen om te bran den kan hel pen om een goe de en veilige atmosfeer te
creëren. 

Als je een maal in de trip zit, wordt het las tig om je met prak ti sche za -
ken, zo als het vin den van lu ci fers of het af zet ten van de deur bel, be zig te 
hou den. Zorg dus dat je ge mak ke lijk de gor dij nen dicht kunt doen, je de
weg naar het toi let weet te vin den, het licht aan en uit kan doen of blind -
doe ken in de buurt hebt voor als je in het donker wilt zijn.

Wie, wat, waar?
Het gaat er dus niet al leen om welk mid del je neemt of in wel ke vorm en 
do sis je het rookt, eet of drinkt, maar ook om de hele om ge ving en de
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Het is dui de lijk dat de drug zelf niet de tran cen den te er va ring pro -
du ceert. Het is slechts de che mi sche sleu tel- het opent de geest, be -
vrijdt het ze nuw stel sel van de nor ma le pa -
tro nen en struc tu ren. De ui tein de lij ke er -
va ring wordt bij na vol le dig be paald door
de set en set ting. De ‘Set’ is de voor be rei -
ding en de mind set van het in di vi du, dat
om vat de per soon lijk heids struc tuur en de
stem ming van het mo ment. De ‘Setting’ is
de fy sie ke si tu a tie- de ruim te, het weer, en
ook de so ci a le at mo sfeer, de ge voe lens
van de per so nen je gens el kaar en de cul tu -
re le con text, zo als wat men als ‘echt’ er -
vaart. Daar om zijn ma nu als of richt lij nen nood za ke lijk. Ze die nen
om be grip te breng en voor de nieu we wer ke lijk heid die sa men hangt
met het ho ge re, uit ge brei de ni veau van be wust zijn; er is een kaart,
een ‘road-map’ nodig van de nieuwe innerlijke werelden die met
deze moderne technieken opengelegd zijn. 

Ti mo thy Leary in ‘The Psyche de lic Expe rien ce: A Ma nu al Ba sed on
the Ti be tan Book of the Dead’



t je niet ge stoord kunt wor den, dat hulp (op af stand) be schik baar is en
dat min stens één ie mand weet dat je aan het trip pen bent (al leen al de
ge dach te dat er ie mand is die je kunt be na de ren geeft een rus tig ge voel).
Je kunt een brief je voor je huis ge no ten ach ter la ten en een vriend vra gen
om je na een paar uur te bel len, sms’en of Sky pen om te chec ken of alles 
goed met je gaat.

Houdt er ook re ke ning mee dat vreem den (po li tie, onaar di ge bu ren, de
post bo de) ong evraagd kun nen langs ko men, en je wilt niet dat ze je vin -
den naast een ver za me ling paddo’s, pil len of vreem de brouwseltjes.

De keu ze uit de di ver se mid de len is in the o rie heel groot maar in de
prak tijk een stuk be perk ter want er is nou een maal geen su per markt
waar je ze kunt ko pen. De clan des tie ne han del is be perkt en zelfs ko pen
via in ter net is maar een be perk te op tie. Vaak zul je dus een vou dig weg
ne men wat voor han den is, in clu sief het ri si co op min der goe de kwa li teit
of do se ring, maar dat be te kent wel dat je enk ele vei lig heid lij nen no dig
hebt. Bij voor keur is er dan een ‘sit ter’ aan we zig die je in de ga ten kan
hou den (voor er va ren trip pers heeft het al leen zijn ook wel voord elen).
Te gen woor dig is een virtuele sitter (via internet) ook een optie. 

Denk voor uit! Zijn er men sen in de groep die het mid del eer der of la ter
ne men, help je el kaar,
kies je voor af een bud -
dy en hoe ver ben je so -
wie so be reid te gaan?
Wees ook hel der naar
el kaar en zorg er voor
dat (be la den) on der -
wer pen, zo als seks, niet 
in de lucht blij ven
hang en want die ko men 
vaak juist om hoog tij -
dens een trip en het is
dan be ter om daar
voor af dui de lijk heid
over te hebben.
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Bon ding en overd racht
Met ie mand trip pen smeedt een on zicht ba re band die mo ge lijk een le ven 
lang blijft be staan. Dus kijk eens om je heen. Zijn dit de men sen die je
on derd eel wil la ten uit ma ken van jouw ont dek kings tocht? Het kan nut tig 
zijn om je be wust te zijn van, en te pra ten over, dit ‘bondingeffect’, de
on zicht ba re ban den die tij dens een trip kun nen ont staan met een lid of
zelfs alle le den van de groep. Je zult de an de ren na me lijk zien als ze
kwets baar zijn en dat kan je er toe be we gen je hart voor hen open te zet -
ten. En dat is na tuur lijk we der zijds. Vaak blij ven deze men sen in je le -
ven; dat kan ge wel dig zijn maar is mis schien niet pre cies het geen je
wilt. Dus wees voor zich tig als je een trip neemt met men sen die je niet
kent. Je pikt hun ener gie, in ten ties en mo ge lijk zelfs pro ble men en ziek -
tes op. Het pro jec te ren van vroe ge re relatieproblemen kan een probleem
zijn, ook voor de sitters.

Wat er plaats vindt is overd racht, het on be wust zen den van ge voe lens
van de ene per soon naar de an de re. Dit is niet ong ebrui ke lijk in the ra pie, 
maar de trip ver sterkt dit en dit kan mo ge lijk re sul te ren in min der ge -
wen ste con nec ties. Tij dens de trip kun je ook ener gie van gees ten, van
de plek of de men sen, als en ti tei ten waarnemen of zelfs opnemen.

Kunst en ex pres sie
Kun ste naars roe men dit soort mid de len als voer tuig om zich be ter te
kun nen uit druk ken. Of dat al tijd zo is, blijft de vraag, maar in de kunst -
we reld is dat idee wijd ver breid. Je kunt in een trip ook ont dek ken of je
be paal de ta len ten hebt. Het is al tijd goed om je tij dens of na de trip uit te 
kun nen druk ken, bij voor beeld door het ma ken (en op ne men) van mu -
ziek, zing en, schet sen, te ke nen, schil de ren, klei en of schrij ven. Soms
ko men ding en uit zich zelf, zo als bij au to ma tisch hand schrift. Veel kun -
ste naars ge bruik ten of ge brui ken op een ze ker mo ment in hun car rière
een trip ten be hoe ve van meer in spi ra tie. Niet ver ras send want kunst zin -
ni ge ex pres sie is niet rationeel maar communiceert vaak beter dan met
louter woorden.. 

Som mi ge men sen ma ken een au dio- of vi deo-op na me van een trip om
dit la ter te kun nen te rug kij ken. Vaak heeft dat niet veel zin; het ge mom -
pel en de in zich ten van de trip lij ken ach ter af op het ge brab bel van een
gek. Als de hele ge beur te nis is op ge zet als the ra peu ti sche ses sie met een 
sit ter of the ra peut (die so ber is of slechts een the ra peu ti sche of ho me o -
pa thi sche do sis heeft ge no men om in de zelf de flow te ko men) en met
een voor af be dach te agen da, kan een der ge lijk op na me ech ter wel zin
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heb ben voor ver wer king achteraf of als onderdeel van het vervolg van
de therapie.

Ver schil len de ma nier van ge bruik
Een pil slik ken, paddo’s kau wen, een joint ro ken of een kopje ay a hu as ca 
thee drink en zijn de ge brui ke lij ke ma nie ren om de meest po pu lai re
psyche de li ca te ge brui ken. Maar er zijn ook al ter na tie ve manieren. 

Het in jec te ren van mid de len is niet aan te ra den, hoe wel het voor som -
mi ge men sen een ma nier is om in ten sie ve re re sul ta ten te be ha len en er
si tu a ties zijn waar dit de eni ge mo ge lijk heid is, bij voor beeld bij termi -
naal zieke patiënten.

Er zijn ver schil len de lichaams de len waar het aan breng en van het be tref -
fen de mid del goed werkt, af hank elijk van de ge voe lig heid van de per -
soon. Het tand vlees en de ge slachts de len wor den ge bruikt voor co ca ïne
ter wijl de ge wo ne LSD-zegel tjes on der de tong wor den ge no men. Anaal 
werkt het ook goed en be hoor lijk snel voor men sen die niet wil len ro ken 
of wan neer de maag te sterk re a geert op de alkaloïden in de drug. 

Voor som mi ge mid de len, zo als paddo’s, heb je een keus om dat je die
kunt op kau wen, ro ken of er thee van zet ten. De ef fec ten en ti ming zijn
dan iets afwijkend.

Sa men vat tend: set and set ting zijn erg be lang rijk en in wel ke si tu a tie je
je ook be vindt: wees voor zich tig!
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� 4 Waar om trip pen?

Er zijn al ler lei mo tie ven om psyche de li sche mid de len te ge brui ken. Je
kunt het doen om ge woon wat ple zier te be le ven, om dat het span nend is, 
iets nieuws en uit da gends, maar ook om dat je meer wilt be grij pen over
wie je bent en waar om je je op een be paal de ma nier ge draagt. Het kan
ook zijn om dat je ge ne zing zoekt of om dat je ge woon ook eens aan een
ri tu eel deel wilt ne men, je wilt erover kunnen meepraten.

Het is in alle ge val len ver stan dig om je te be zin nen op het waar om, op
het doel van wat toch een ing rij pen de er va ring kan blij ken. Het doel van 
een trip is deel van de ‘set en setting’ en be paalt ook mede wat er gaat
ge beu ren, de vei lig heid van de hele si tu a tie en de uit komst of het re sul -
taat van de innerlijke reis. 

Gaat het je al leen om de kick, eens een keer wat pro be ren zon der veel
voor be rei ding of na denk en over de hele si tu a tie, de plek en het ge zel -
schap; dan kan het uit de hand lo pen en zelfs ge vaar lijk wor den. Er zijn
ge noeg ver ha len van men sen die er gens op een fes ti val of op een voor
hen vreem de plaats maar een pil le tje na men en de kluts kwijt raak ten,
geen steun von den en ui tein de lijk 
in een zie ken huis be land den. Een 
goe de voor be rei ding en daar
hoort ze ker na denk en over waar -
om en wat je wilt bereiken bij,
vermindert de risico’s.

Er zijn dui de lijk si tu a ties, waar
trip pen niet aan te ra den is. Dat
kun nen fy sie ke con di ties zijn, een 
te vreem de of on vei li ge plek,
maar je kunt ook niet he le maal ge zond zijn, je de pres sief voe len, ge -
nees mid de len ge brui ken die niet goed sa meng aan. Je psycho lo gi sche ge -
steld heid be paalt sterk het ver loop en het re sul taat van een trip. De
mees te des kun di gen op dit ge bied wij zen op het uit ver gro ten van soms
weg ge stop te emo ties tij dens een psyche de li sche er va ring. Als je erg
boos bent, ziek, ong eluk kig, de pres sief, su ïcidaal of bor der li ne, dan kan
een trip ver keerd uit pak ken. De mees te zo ge naam de ‘bad trips’ en ong -
eluk ken heb ben te ma ken met ‘pre-exis ting conditions’ dus met pro ble -
men die er al waren, maar die door de trip versterkt worden en aan de
oppervlakte komen. 
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Ga ook niet trip pen om dat je mee wilt doen, om in druk te ma ken op je
vrien denk ring, uit ver zet te gen je ou ders of de slech te we reld of om te
ont snap pen aan je zelf. In een trip kom je je zelf na me lijk weer te gen, ge -
spie geld en uit ver groot. Aan de an de re kant zijn er mo ge lijk ook ta len -
ten die je ont dekt in een trip, on ver moe de ga ven, in zich ten. Het is wat
dat be treft een speur tocht in een an de re, maar ook je ei gen we reld en je
kunt van al les te genk omen, het goe de en het slech te, die pe mys tie ke er -
va ring en, maar soms ook ge woon je happy voelen, lekker dansen en
voelen dat je leeft.

Er zijn dus ge noeg goe de re de nen om be wust te kie zen voor een psyche -
de li sche er va ring. Het kan een reis in je in ner lij ke we reld zijn, die je
maakt met een be paald doel, bij voor beeld om meer over je zelf te we ten
te ko men. Bij de oude Grie ken was de oproep ‘Gnothi teauton’ of ‘ken
uzelve’ al te le zen op de tem pel in Delp hi. Dat slaat niet al leen op wat je 
denkt, maar ook op je ge voe lens en op je lichaam, in een trip kun je heel 
be wust ‘scannen’ hoe je lijf func ti o neert, waar er on ba lans of ob struc tie
is, waar ziek te of pijn op treedt en mo ge lijk een die pe re oor zaak vin den
en daarmee genezing in gang zetten.

Het kan zijn dat je on ze ker bent, bij voor beeld een be lang rij ke be slis sing
moet ne men over een baan, ver hui zing, re la tie of oplei ding en daar mid -
dels een trip over wilt na denk en en voor al van per spec tief wis se len. In
zo’n si tu a tie kun je bij zon de re in zich ten krij gen, los ko men van je ego en 
mis schien ver ban den en al ter na tie ven zien waar je normaal niet aan zou
denken. 

Een trip kan een soort ‘check’ zijn, om een si tu a tie an ders te be oor de len. 
Er zijn men sen, die wat ge brui ken als ze naar een goe roe of spi ri tu e le le -
raar gaan lui ste ren, of wan neer ze een spe ci a le plek zo als een tem pel of
kerk be zoe ken. Je waar ne ming wordt ver sterkt, je beleeft het intenser! 

Het doel van een trip kan ook sa men hang en met het mo ment. Vroe ger
wa ren spe ci a le mo men ten zo als be paal de pla neet stan den, zons ver duis te -
ring en, de sei zoens wis se ling en of ver jaar da gen een re den om iets te ge -
brui ken, meest al in het kader van een ritueel. 

Be paal de mid de len, zo als ibo ga en ook wel XTC, wor den soms ge bruikt 
om van een ver sla ving (al co hol, ni co ti ne, hard drugs) af te ko men. Dat
vraagt spe ci a le the ra pie mo del len. Men boekt er wel re sul taat mee, maar 
het gaat vaak nog om ex pe ri men ten. Het hele denk en over ver slaving is
aan het ver schui ven; men ziet het nu meer als een ziek te met een ster ke
so ci a le com po nent. De Ne der land se psyche de li ca on der zoe ker Pe ter
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Cohen wees op de be hoef te die ie der een heeft om ver bin ding te ma ken
en hoe ver sla ving te ma ken heeft met een ge brek aan ‘bonding’ en een
so ci a le con text. De fy sie ke af hank elijk heid voor bij voor beeld he ro ïne,
die al tijd werd aang eno men, blijkt veel minder sterk, en de omgeving
speelt een grote rol. 

Trans formatie, groei in be wust zijn
Meer zelf ken nis ver wer ven is ze ker een van de mo ge lijk he den van een
trip, maar niet bij ie de re trip en niet bij ie der mid del. In dit boek wordt
ing e gaan op wel ke mid de len en wel ke si tu a tie (set ting) hier bij kun nen
hel pen, er is he laas geen won der mid del dat voor iedereen werkt.

Meer te we ten ko men over je zelf, hoe je geest werkt, hoe de re la tie tus -
sen je geest en je lichaam is, zoe ken naar oor za ken van ziek tes en klach -
ten, kij ken naar hoe je met an de ren om gaat; in een trip kan dat al le maal
de re vue pas se ren. Als je doel dui de lijk is en je zorgt voor een set ting
die daar bij past, zo als de juis te mu ziek, ruim te, voor wer pen en hel pers,
dan kun je heel veel le ren over je on der- en on be wus te, over verd rong en 
trauma’s en her in ne ring en, over je talenten en tekortkomingen.

Dat kan tot trans for ma tie lei den, tot ‘ex pan ded con sci ous ness’ of wel
gro ter be wust zijn. Dat gaat verd er dan al leen in zicht, want ui tein de lijk
moe ten die in zich ten wor den ver taald in ac ties, in keu zes ma ken, ding en 
doen of ge drag in de ‘normale’ da ge lijk se wer ke lijk heid. Wat je in een
trip leert kan in de prak tijk wel eens moei lijk uit voer baar of ver taal baar
zijn. Het zijn soms mys tie ke inzichten; ze toepassen is dan moeilijk.

Het ver hoog de be wust zijn dat je na kunt stre ven in een trip gaat meest al
niet over hoe je rij ker kunt wor den of hoe je je soul-mate kunt vin den,
het zijn in zich ten van een an de re orde, over het doel van je le ven en hoe
je ‘zuiver’ kunt le ven. Je kunt le ren je in ner lij ke kind te er va ren, hoe je
je ver bergt ach ter maskers of sub-per soon lijk he den (zelf sta ten), maar
ook hoe je je ei gen pro ble men vaak op an de ren pro jecteert. Dat zelf in -
zicht, in de Oos ter se tra di tie spreekt men wel over het on der scheid tus -
sen het ‘ware’ en ‘valse’ zelf, is erg be lang rijk om dat je er to le ran ter
door wordt, min der oor de lend en ver oor de lend. In de prak tijk is dat wat
men sen met veel psyche de li sche er va ring vaak karakteriseert, ze zijn
toleranter en wijzer. 

Het in zicht dat de we reld om je heen een af spie ge ling is van je zelf, in
het Sans krit zegt men dan ‘Tat Tvam Asi’, in het Engels ‘Thou Art That’. 
Het is een van de die pe wijs he den; je bent wat je er vaart en daar het
god de lij ke in her ken nen is waar vele tra di ties naar stre ven. Mis schien is
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dat wat Wil li am Shakespe a re ei gen lijk be doel de toen hij schreef ‘to be
or not to be “that” is the question’.

Nu klinkt dit al le maal wat hoog dra vend; hoe kun je nou uit zo’n pil le tje
der ge lij ke wijs he den ha len? Dat lijkt on zin en zo zag de we ten schap dat
ook lang, ei gen lijk in ont ken ning van hoe veel ou de re cul tu ren tot hun
in zich ten kwa men, na me lijk door der ge lij ke mid de len in een ri tu e le con -
text te ge brui ken. Maar ge noeg men sen heb ben de laat ste tijd ook er va -
ren dat een trip echt in zich ten kan breng en, dat je leert te zien dat ie ders
si tu a tie het ge volg is van be wus te en vaak on be wus te keu zes, en dat die
keu zes herkennen en erkennen ons meer leert over onszelf. 

Dat is geen kwes tie van denk en, maar meer van voe len, van on der gaan,
van los la ten van de be hoef te aan con tro le, van je ego-fixa ties. In ze ke re
zin een les in ne de rig heid; er blijkt zo veel meer te zijn dan de da ge lijk se 
wer ke lijk heid. We kun nen los ko men van het web van ‘con sen su al re a li -
ty’, de wer ke lijk heid die we sa men ma ken, die we te genk omen in de me -
dia en waar we in zijn gaan ge lo ven. De Boeddha po neer de al dat ons
le ven een cre a tie is van onze geest, we zijn ge vang en in een web van be -
te ke nis sen, waar bij de taal het mid del is om de com plexi teit der ding en
te han te ren, maar ook be perkt (stel de on der meer de an tro po loog Clif -
ford Geertz). Een trip of mys tie ke er va ring door breekt die be per king,
deze valt ook vaak niet in woor den uit te druk ken. De die pe re bood -
schap pen ko men door als beel den en sy nes te ti sche er va ring (de zint ui -
gen lo pen door el kaar heen), als ver ban den, niet lo gisch maar op een
die per ni veau wel waar. We kun nen de kern van het uni ver sum wat na -
der ko men, niet om dat de wer ke lijk heid ve ran dert, maar om dat een ver -
schui ving in onze percep tie op treedt, ons per spec tief ve ran dert daard oor, 
we komen los van de beperking van tijd en ruimte, kunnen teruggaan
naar oude ervaringen, plaatsen en tijden. 

In een trip leer je door in tro spec tie, door zelf on der zoek en be sef je mis -
schien be ter dat za ken als toe val of ge luk meer met je zelf en je hou ding
te ma ken heb ben dan met ex ter ne om stan dig he den. Geen een vou di ge
les, eer der spi ri tu eel dan ra ti o neel, maar wel iets waar mensen naar op
zoek zijn. 

Op zoek naar zingeving
In onze jacht i ge en mo der ne tijd, waar in we via in ter net zo ge naamd met
ie der een ver bon den zijn, is het zoe ken naar be te ke nis in ons ei gen le ven
en in het le ven en be staan in het al ge meen voor ve len een uit da ging.
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Voor bij de ma te ri ële ding en, het ego en de re la tie met de men sen om
ons heen is er de spi ri tu e le di men sie, waar men die sig ni fi can tie denkt of 
hoopt te vin den. Psyche de li sche er va ring en hel pen om voor bij het ra ti o -
ne le en nor ma le op ver ken ning te gaan in de ei gen bin nen we reld, het
col lec tie ve on der be wus te en mis schien in con tact te ko men met het spi -
ri tu e le. Voor veel ge brui kers is dat een dui de lijk doel; ze zien een trip
als een spi ri tu e le, of zelfs (bij San to Dai me ri tu e len bijvoorbeeld) als
een religieuze ervaring en hechten aan het rituele karakter ervan. 

Een ri tu eel heeft, in deze con text, meest al drie doe len en ef fec ten. Er is
een psycho lo gisch doel, zo als je be ter voe len of je zelf be ter le ren ken -
nen, een so ci aal doel, het groeps ge voel en con tact met an de ren, en er is
ook nog een spi ri tu eel of zelfs ma gisch doel, het con tact met de ‘an de re
we reld’. Dat laat ste wordt door de we ten schap min of meer ont kend of
als ir ra ti o ne le il lu sie ge zien, maar de vele ver ha len over mys tie ke en
ma gi sche er va ring en bij psyche de li sche trips spre ken voor zich zelf. Het
ver ken nen van die an de re we reld, of die nu be staat of niet en of er nu
via de geest wel of niet iets bereikt kan worden, is daarom een valide
doel.

Ma gi sche doe len
Om de re la tie tus sen de we rel den van de geest, de ma te rie en het bo ven -
na tuur lij ke te be grij pen, is het drie-we rel den mo del in zich te lijk. In dit
boek ko men we er nog va ker op te rug. Het con tact met de an de re we -

reld, en wie dat wil
mag dat de gees ten -
we reld, de he mel of
het god de lij ke do -
mein noe men of het
al len zien als de di -
men sie waar het be -
wust zijn ope reert,
kan op ver schil len de
ma nie ren. Men kan
het zien als een er va -
ring, als een ont -
vang en van in zicht
en dat is min of meer 
wat men als mys tiek
aan duidt: een in for -
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ma tie stroom van uit die spi ri tu e le di men sie die men toe laat. Wil men met 
de geest of door be paal de pro ce du res juist in for ma tie naar die an de re di -
men sie stu ren, dan is spra ke van ma gie. De be doe ling is dan om via de
spi ri tu e le di men sie (met hulp van die di men sie in wel ke vorm dan ook)
weer de nor ma le wer ke lijk heid te be ïnvloeden. Dat kun je als to ve ren
zien, maar in fei te is ge ne zen (‘he a ling’) ook een magische operatie en
ook bidden, zoals dat in de meeste religies voorkomt, is een vorm van
magie. 

Der ge lij ke ‘magische’ be doe ling en wor den in het Wes ten en in de we -
ten schap niet erg se rieus ge no men, ook al is de Chris te lij ke en voor al de
Rooms-ka tho lie ke tra di tie dui de lijk een ma gi sche, met veel bid den, ri tu -
e len en het aan roe pen van spi ri tu e le krach ten en en ti tei ten, hei li gen en
eng elen, etc. Het pro tes tan tis me is meer anti-magisch en heeft minder op 
met rituelen.

In een psyche de li sche reis komt men vrij wel al tijd in aan ra king met de
an de re we reld. Men ziet beel den, hoort soms stem men en er vaart een re -
a li teit, die niet meer ra ti o neel en lo gisch is. Dat kan men zien als opris -
ping en van het on der be wus te of als wer ke lijk con tact met het ex tra-di -
men si o na le en ont ken nen dat dit kan ge beu ren is wat te sim pel. Het is
juist het be sef dat de ‘normale’ wer ke lijk heid niet zo ‘hard’ is als men
dacht waard oor men ook de ei gen in ter pre ta tie van die wer ke lijk heid
kan re la ti ve ren. In die zin kan het ge bruik van deze mid de len lei den tot
een meer toleran te op stel ling te gen over an de ren en re la ti ve ring van het
ei gen ‘gelijk’. Dit is ze ker een van de po si tie ve uit kom sten van trip pen;
men ziet in dat de ei gen waar heid niet meer is dan dat, een vaak ei gen -
zin nig stukje van een veel bredere waarheid, die men tegenkomt in de
innerlijke reis. 

Hier past een waar schu wing! De ma gi sche di men sie van psyche de li -
sche rei zen wordt niet erg se rieus ge no men. Men volgt soms tra di ties en
ri tu e le for mats uit cul tu ren die wel de ge lijk werk ten met die ma gie, en
niet al tijd in po si tie ve zin, maar houdt geen re ke ning met wat die ma gie
kan uit rich ten. Vaak wordt al leen het po si tie ve, het mys tie ke deel van
zo’n tra di tie ge ho no reerd en ver zwijgt men dat er ook kwa de ma gie mo -
ge lijk is; dat men in de ‘psychedelische staat’ ook kwaad kan uit rich ten
of ex tra ge voe lig wordt voor wat anderen je kunnen of willen aandoen.

Wer ken aan je ang sten
En trip ma ken be te kent vrij wel al tijd een con fron ta tie met de die pe re la -
gen in je zelf, je on der- en on be wus te en daar kun nen ook min der leu ke
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ding en op dui ken. Die be pa len al deels je le ven, maar je kunt in een trip
be wust op zoek gaan naar die donk ere stuk ken, de con fron ta tie met her -
in ne ring en aang aan, je re ac ties van toen be grij pen en mis schien zelfs die 
scha du wen ac cep te ren, be grij pen en daard oor min der scha de lijk ma ken.
Het doel van een trip kan dus ook zijn de con fron ta tie aan te gaan met je 
scha duw, met het weg ge druk te en nare, met de saboteur in je zelf in de
hoop dat je daar mee klaar komt, dat je be grijpt waar om die schaduw er
is en een nieuwe vrijheid kunt vinden. 

Der ge lijk ge bruik van psyche de li sche mid de len krijgt steeds meer aan -
dacht, niet al leen bij be han de ling van PTSD (post trau ma tic stress dis -
ord) maar ook bij ter mi na le pa ti ënten. Wan neer de dood voor de deur
staat, raakt men soms in pa niek en dan kan een trip een ma nier zijn om
in het rei ne te ko men met zich zelf; mis schien de moed te vin den om zich 
uit te spre ken, de naas ten echt eer lijk te be na de ren. Het ma te ri ële, het
be zit, maar ook sta tus wor den in dat pro ces steeds min der be lang rijk; de
es sen tie blijft. Er wordt be hoor lijk veel on der zoek ge daan op dit ge bied,
met po si tie ve re sul ta ten, on der meer door de Ame ri kaan se psychi a ter
Char les Grob. In de laat ste fase van ons le ven blijkt zo’n trip veel rust
en be rus ting te breng en; men ziet zich zelf in een an der licht, er wordt
veel opgeklaard en men raakt voorbereid op de laatste stap. 

Ge woon voor de lol
Uit het voor gaan de zou je kun nen op ma ken dat het al le maal erg se rieus
is, met die pe er va ring en, vre se lij ke con fron ta ties en ma gi sche in zich ten,
maar in de prak tijk gaat niet ie de re trip zo diep. Dat kan aan de set en
set ting lig gen, aan je in stel ling, maar ook aan de do sis of aan wat je ge -
ge ten hebt of ge dronk en. Zelfs met het zelf de mid del kan de één mys tie -
ke er va ring en heb ben, ter wijl de an der al leen lek ker danst en sjanst.
Trip pen, als je de risico’s ac cep teert en goed in schat, kan leuk en be vrij -
dend zijn, het hoeft he le maal niet zo zwaar. Dit boek wil ech ter dui de lijk 
ma ken dat je het ef fect van dit soort mid de len een beet je kunt stu ren
door je goed voor te be rei den en na te denk en over doel, set en set ting.
Zo kun wat se rieu zer om gaan met wat deze magische en in zekere zin
‘heilige’ middelen je kunnen bieden.
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� 5 De ri tu e le aan pak van een trip

Veel ken ners me nen dat ri tu e len en ce re mo nies de meest pas sen de en
vei li ge om ge ving vor men om psyche de li ca te ge brui ken. Mis schien
denk jij dat dit al le maal on zin is en sla je bij voor keur dit hoofd stuk
over. Het ont ken nen van het ri tu e le per spec tief is ech ter wat kort zich tig,
het zou de diep te van jouw er va ring kun nen be per ken en je zelfs in een
gevaarlijke situatie kunnen brengen.

We gaan hier wat die per in op het tra di ti o ne le en ri tu e le ka rak ter van
een psyche de li sche er va ring, om dat het je kan hel pen om de con text van 
een trip be ter te be grij pen, maar ook om de ver bin ding te zien met an de -
re er va ring en, het spi ri tu eel-re li gieu ze en zelfs met de disco cul tuur. Het
ri tu e le ka der en de li turgie (het ge heel van voor ge schre ven ge be den, ce -
re mo ni ën en han de ling en die een ere dienst uit ma ken) heb ben na me lijk
zo wel ra ti o ne le als ir ra ti o ne le gron den. Ze hel pen toe gang te krij gen tot
zo wel de bin nen- en de bui ten we reld als de ‘an de re wereld’. 

Het hele idee van een hei li ge (ge ïnspireerde) trip is om er zo veel mo ge -
lijk uit te ha len in ter men van psycho lo gi sche (in je zelf), so ci a le (in an -
de re men sen en re la ties) en spi ri tu e le (ma gi sche) in zich ten en ver ban -
den. Het doel van ri tu e len is om deze drie ge bie den of we rel den te ver -
bin den of zelfs te in te gre ren, waar bij een ri tu eel wordt ge de fi nieerd als
‘een se rie han de ling en met een ma gisch doel’, ter wijl een ce re mo nie
meer louter een psychologisch en sociaal doel heeft.

Ri tu e len zijn bij zon der oud en zijn als evo lu ti o nai re er fe nis van uit de
die ren we reld tot ons ge ko men. Het ge bruik van psycho ac tie ve pro ce du -
res, in clu sief het ri tu eel in ne men of ro ken van mid de len, vaak in com bi -
na tie met mu ziek en dans, is zo 
oud als de mens heid en mis -
schien nog wel veel ou der. Dit
werd vaak in het ge heim ge -
daan, in hei li ge ri tu e len, niet
voor ie der een maar se lec tief en
op een ma nier pas send bij de
speciale kwaliteiten van middel 
en gebruiker.

Ei gen lijk is het jam mer dat
deze mid de len zo ‘publiekelijk’ 
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be kend wer den want er is wel iets te zeg gen ten gun ste van een in sti tu ti -
o neel ri tu eel in een meer eso te ri sche set ting, waar bij je ze ge bruikt als
spe ci aal en zelfs ‘geheim’ sa crament.

Ter wijl de tra di ti o ne le re li gieu ze ri tu e len in het ra ti o ne le Wes ten steeds
min der po pu lair wor den, kij ken men sen die naar er va ring en en transfor -
ma ties op zoek zijn naar nieu we we gen om een (an de re) staat van be -
wust zijn te be rei ken die meer ver bin ding met het lichaam, de ziel en het
god de lij ke brengt. In vele, zo niet alle, cul tu ren wordt het ge bruik van
be wust zijns ve ran de ren de stof fen aang etrof fen, ook al co hol en ta bak ma -
ken daar on derd eel van uit. Vaak ver bor gen, eso te risch en al leen voor
ing ewij den, maar es sen tieel in de hele cul tuur, als on derd eel van ini ti a -
ties, over gangs ri tes, voor he a ling, waar zeg ge rij en con tact met de an de re 
we reld. In veel tra di ties wordt het ge bruik van deze mid de len als sa cra -
ment ge zien, een hei li ge er va ring en initiatie. De planten of stoffen
krijgen zo vaak een heilige, bijna goddelijke status.

Er is veel over eenk omst tus sen de ve ran der de, mys tie ke staat van be -
wust zijn waar men door vas ten, me di te ren, tij dens for me le ri tu e len,
soms in de na tuur of bij een uit voe ring in te recht kan ko men en de
psyche de li sche er va ring en. We gaan een an de re, maar ver ge lijk ba re
staat van be wust zijn bin nen, onze her se nen gaan an ders draai en; iets wat 
ove ri gens ook is  aangetoond met scans en EEG metingen.

Als we de an tro po lo gi sche stu dies mo gen ge lo ven, heb ben dit soort mid -
de len het mees te ef fect als ze in een ri tu e le con text plaats vin den.
Psyche de li sche trips  ma ken dan over tui ging en, in ner lij ke we rel den en
al ler lei on be wus te as -
so ci a ties en in druk ken 
zicht baar; de ing ebeel -
de (of op een an de re
ma nier ech te) we rel -
den die men be zoekt
zijn re pre sen ta ties
(pro jec ties) van in ner -
lij ke ge loofs sys te men. 
We er va ren dat vaak
als een be zoek aan de
he mel of pa ra dijs, na -
tuur lijk met in di vi du e -
le en gra du e le ver -
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schil len. ‘Over de heu vel in het beloofde land kijken’ is een passende
beschrijving van een psychedelische trip.

In het al ge meen heb ben de er va ring en wel een ge meen schap pe lijk pa -
troon. Men be reikt in ner lij ke ge bie den van on be schrijf lij ke schoon heid
en in ten si teit, waar lief de, waar heid en een heid sa men smel ten in een
staat van ge luk za lig heid en be wust zijn die men niet voor mo ge lijk had
ge hou den. Onze die pe re zint ui gen (de mo ge lijk heid om schoon heid,
recht vaar dig heid, ver want schap en an de re on tast ba re kwa li tei ten waar te 
ne men; primes) gaan verd er open en we ko men in con tact met gevoelens 
en intuïties die normaal onder de oppervlakte blijven.

Mys tiek maar on uit spre ke lij ke in zicht
De mys ti ci heb ben ons di rect deel ge noot ge maakt van deze bij zon de re
sta ten, maar vaak slaat wat zij heb ben op ge schre ven lo gisch ge zien ner -
gens op want be wust zijn op dat ni veau is niet erg lo gisch of ra ti o neel.
Wat tij dens een trip zin nig lijkt, heeft ach ter af vaak wei nig be te ke nis.
De son danks blijft er meest al wel het idee hang en dat men tij dens de trip
be lang rij ke en blijvende waarheden heeft gezien. 

Het doel van ri tu e len is vaak ge ne zing, op zich zelf al een ma gi sche han -
de ling om dat het gaat over het ve ran de ren van de loop der ding en. Ini ti -
a ties (op het pad van per soon lij ke groei of so ci a le sta tus) is een an der
doel van ri tu e len, net zo als pro be ren de toekomst te zien. 

De toe gang tot ver bui ten tijd-ruim te be per king en (de quan tum-ma gi -
sche ge reed schaps kist) die psyche de li ca biedt, heeft zijn aan trek kings -
kracht en zijn ge va ren. Er is de be lof te van macht, van ego-boos ting
door het ken nis ne men van ‘oude’ wijs heid, dus we zoe ken een ach ter -
deur tje om daar te
komen.

Er zijn an de re poor ten
die ook naar deze in ner -
lij ke an de re we reld lei -
den, zo als me di ta tie, de -
vo tie, yoga, sen so ri sche
de pri va tie of sti mu la tie
en tran ce; er zijn vele
tra di ties en met ho des.
Die ge nen met toe gang
tot psycho ac tie ve mid -
de len kun nen wat mak -
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ke lij ker en snel ler een voor proef je van deze an de re (ho ge re) we reld krij -
gen dan de hei li gen met hun tra di ti o ne le en vaak so be re re gi mes van
bid den, vas ten en me di ta tie. Maar zij zul len op hun beurt clai men dat zo
geen lang du ri ge toe gang tot deze ‘hogere’ staat van zijn wordt
verkregen, en dat met de nodige risico’s.

Me disch ge bruik
Er zijn vele me di sche claims over psyche de li sche mid de len. De meer
exo ti sche va ri an ten, zo als ibo ga en het bre de spec trum van lo ka le
psycho ac tie ve plan ten, krui den, pad den stoe len en zelfs pad den, heb ben
het vaak over won der baar lij ke ge ne zing van al ler lei ziek tes. Die ver ha -
len zijn soms waar, soms overd re ven; ze wor den meest al flink aang ezet,
zonder veel ‘hard’ onderzoeksmateriaal. 

Er is ze ker be wijs dat ma ri hu a na (can na bis en can na binoïden zo als
CBD) symp to ma tisch en ook ge ne zend ef fec tief zijn bij veel ziek tes en
dat tra di ti o ne le krui den me di cij nen een ge wel dig al ter na tief bie den voor
veel klach ten en vaker gebruikt zou moeten worden. 

De son danks blijft het me disch ge bruik van en on der zoek naar, psycho -
ac tie ve stof fen gro ten deels be perkt tot psycho lo gi sche en psycho pa tho -
lo gi sche pro ble men. Hier speelt de vraag wat onze ge zond heid meer be -
paalt, de geest of het lichaam, de ziel of het toe val? Gaan we er van uit
dat de geest ten diep ste be paalt wat ons lichaam doet (de we ten schap
ziet dat meest al an ders en ziet eer der toe val li ge én om ge vings in vloe den) 
dan is de geest aan pak ken en dus kij ken naar de mo tie ven, trauma’s en
il lu sies over het zelf en de ei gen iden ti teit de meest fun da men te le
methodiek, en is werken met geneesmiddelen secundair.

Het heeft ze ker zin om men sen met hulp van psycho ac tie ve mid de len in
een die pe re (in ner lijk kind) staat te breng en waar her in ne ring en toe -
gank elijk wor den, rem ming en ver min de ren en de be ïnvloedbaarheid
wordt ver hoogd (zie ook het hoofd stuk 12 over therapie). 

Meer so ma tisch ge bruik van deze mid de len, bij voor beeld bij een be val -
ling, als slaap mid del of om te ont span nen, ge beurt min der vaak. 

Bij be val ling en is er ze ker be hoef te aan al ter na tie ven. De be roem de
Ame ri kaan se vroed vrouw Ina May Gaskin claimt dat ma ri hu a na soms
een gro te hulp is bij een be val ling, en rug gen prik ken kan voor ko men. Er 
is meer on der zoek no dig over hoe psyche de li ca en krui den moe der en
kind kun nen hel pen. Inheem se cul tu ren heb ben hier over waar schijn lijk
veel tra di ti o ne le (maar ver bor gen) ken nis. De toe na me van ge for ceer de
be val ling en (33% kei zer sne den in de VS, 17% in NL, in 1993 was dat
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8%) en het ge bruik van al ler lei soor ten slaap- of kal me rings mid de len en
lo ka le of al ge he le verd oving bij be val ling en is na me lijk een re den tot
zorg. Bij een nor ma le be val ling zon der kal me rings mid de len on der steu -
nen na tuur lij ke oxyto ci ne en fer o mo nen (geu ren, het eni ge nieu we zin -
tuig voor de baby) het pro ces en de eer ste adem ha lings er va ring voor de
bo re ling, met een po si tief ef fect op het ge voel van ver bon den heid, de
borst voe ding en de ont wik ke ling van het im muun sys teem, en waar -
schijn lijk zelfs op het la te re sek sle ven en de be hoef te aan IVF
(in-vitrofertilisatie) dus de vruchtbaarheid. Ook in de VS en in landen
als China wil men nu keizersnede-bevallingen gaan beperken.

Go for it
Veel men sen, maar niet ie der een, zou den baat kun nen heb ben bij het
ma ken van een psyche de li sche trip. Dat wil zeg gen, als ze nieuws gie rig, 
toe ge wijd en moe dig ge noeg zijn om door hun ang sten heen te gaan en
een blik te wer pen op wat hen bang maakt. Vaak lig gen aan de wor tel
hier van be paal de er va ring en uit de jeugd en het kan heil zaam zijn om
daar van uit een an der per spec tief naar te kij ken, ze op nieuw te be le ven
en ook te ho pen op mys tie ke in zich ten op per soon lij ke en eeu wi ge
filosofische vragen over je pad en essentie.

Er zijn een be hoor lijk aan tal res pec ta be le we ten schap pers die ge loof den
en ge lo ven dat een psyche de li sche er va ring op zijn minst mys tie ke as -
pec ten heeft, waar on der Stan Krippner, Sta ni slav Grof, Aldous Hux ley
en Hus ton Smith. De psychi a ter Char les Grob deed we ten schap pe lijk
on der zoek naar het ef fect van psyche de li sche mid de len (XTC, psi lo cy -
bi ne en ay a hu as ca) om angst te be teu ge len bij ter mi na le pa ti ënten, maar
rap por teer de daar naast ook een groot aan tal mys tie ke er va ring en. Goe de 
er va ring en met het psychot he ra peu tisch ge bruik van psyche de li ca wer -
den in de ja ren ’50 en ‘60 ont wik keld door on der an de re de psychi a ter
Sta ni slav Grof en zijn sinds die tijd met groot suc ces toe ge past. He laas
heb ben de mees te the ra peu ten, psycho lo gen en psychi a ters hier geen
weet van of zijn niet in de po si tie om dit toe te passen. Dit boek biedt
enkele wegwijzers; internet en literatuur bieden verder veel meer infor -
matie.

Het ge bruik van psyche de li sche drank jes zo als ay a hu as ca, dat al eeu wen 
bin nen ker ke lij ke of ge ne zen de ce re mo nies wordt ge bruikt, wordt te gen -
woor dig als mo ge lij ke be han de ling van de pres sies ge zien, ook door of fi -
ci ële bi o me di sche we ten schap pers. Kli ni sche tests bie den hoop vol le uit -
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kom sten. Zulk on der zoek en werk zijn deel van een ople ving van het be -
stu de ren van de po ten ti ële voord elen van psyche de li sche en re cre a tie ve
drugs. Onder zoek dat een hal ve eeuw ge le den we reld wijd op gro te
schaal ver bo den werd, vindt nu weer op gang met hulp van or ga ni sa ties
zo als MAPS, de Mul ti dis ci pli na ry Asso ci a ti on for Psyche de lic Stu dies,
de Beckley Foud ati on en het Hef fter Research Institute. 

Her ha ling en loops
De her ha ling en het rit me dat we te genk omen en ook ge brui ken in ri tu e -
len zijn ba sa le neu ro lo gi sche mecha nis men om stress te ont vluch ten en
ons ego los te la ten en zo onze an de re ta len ten te sti mu le ren. Her ha ling
zo als we dat ken nen in zing en, drummen, dan sen en zenuwtics is klaar -
blij ke lijk een ma nier om met stress om te gaan. Dat kun nen we ook zien
in het ge drag van die ren en psycho ti sche men sen; het biedt een soort
vei lig heid, waar schijn lijk ook door het vrij ko men van neu ro -trans mit -
ters. Obses sie ve neu ro ti sche stoor nis sen hebben dus vaak een ritueel en
repetitief karakter.

We pro gram me ren ook bij leren (in tern her pro gram me ren) onze geest
met zul ke her ha ling en; we be ves ti gen en ank eren wat we we ten of er va -
ren eerst in het kor te ter mijn ge heu gen, daar na in het werk ge heu gen en
lang e ter mijn ge heu gen, het zij in onze her sens of in het ex tra di men si o na -
le in for ma tie veld, ver ge lijk baar met de cloud. Dit is een es sen tieel ge -
heu gen mecha nis me; her haal, bij voor keur op een be lichaam de ma nier,
en ont houdt. In een ri tu eel wordt dit ook ge bruikt om ervaringen en
inzichten te ankeren, en ze te her-inneren.

Je her haalt dan een ze ke re be we ging of ge dach ten pa troon bin nen een lus 
of loop, die de her sens lijkt te ‘sussen’. Maar dat is niet al tijd po si tief.
Zo’n lus kan tij dens een psyche de li sche trip te ge lij ker tijd een ge vang -
enis wor den; het is niet mak ke lijk om weer uit zo’n loop te ra ken. Ve -
ran de ring van hou ding, wat eten, an de re mu ziek en wat af lei ding door
de sitter kan helpen.

Voor bij de mak ke lij ke ‘fun’ trip
De grens over schrij den tus sen het we ten en het niet-we ten, tus sen het
zicht ba re en het on zicht ba re, het be wus te en on be wus te, dat is een se -
rieu ze zaak. Je kunt in con tact ko men met ding en in je zelf die je nor -
maal on derd rukt of waar je je niet eens van be wust bent. Om een voor -
beeld te ge ven: je ruikt iets of je hoort een spe ci fiek ge luid en dat neemt
je mee te rug naar je kin der tijd. Nor maal heb je dat niet al tijd door maar
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het ge beurt mak ke lij ker en be wus ter in een trip. Dit kan fijn zijn maar
soms ook naar om dat som mi ge her in ne ring en over trau ma ti sche er va -
ring en gaan. Je gooit in en trip de deu ren van je ge heu gen wijd open en
kunt mak ke lijk een sprong in de tijd ma ken, hoewel je soms niet precies
weet waar je terecht komt.

Je kunt je zelf voor be rei den door de juis te plek en de juis te om ge ving te
kie zen. In de hoofd stuk ken over het doel en set ting ging en we hier al op
in. Zijn er nog an de re ding en die je zelf kan doen zo dat je niet over wel -
digd wordt door wat je in je zelf ver bor gen of on derd rukt hebt? De vraag 
waar het hier over gaat is hoe je vei lig in con tact kunt ko men met het
on der be wus te, het on be wus te en de die pe re la gen van wat de be roem de
Zwit ser se psychi a ter Carl G. Jung het col lec tie ve on bewuste noemde. 

De we ten schap heeft mo del len en tech nie ken om daar te ko men, zo als
de psycho a na ly se van Sig mund Freud of Carl G. Jung’s werk met de ar -
che ty pen. Psycho lo gen kun nen heel mooie the o rie ën heb ben en pra ten
in ter men van as so ci a ties, hypnose en her program me ren, maar van ouds -
her heb ben me di cijn man nen, pries ters en sja ma nen al hun ce re mo nies en 
ri tu e len. Veel van deze tra di ties heb ben, vaak on der gronds, de tijd
overleefd en hun diensten ruimschoots bewezen. 

Met be hulp van be paal de mudra’s (ge ba ren), vi su a li sa ties, mu ziek, spe -
ci a le adem ha ling, au to sugges tie, mantra’s (spe ci a le woor den met een
die pe re be te ke nis), hyp no se, sym bo len en pa tro nen heb ben pries ters en
sja ma nen een heel re per toi re ont wik keld voor wat we te gen woor dig ‘de
com mu ni ca tie met je die pe re, ware zelf’ of iden ti teitsbe ïnvloeding zou -
den noe men. Eeu wen lang lag er een slui er van spot en on we tend heid
over het werk van deze ge ne zers, hek sen en hel pers. Maar de tij den ve -
ran de ren en er is te gen woor dig een groei end be sef dat veel ri tu e len van
zo ge naam de pri mi tie ve cul tu ren heel ef fec tief zijn en bij voor beeld me di -
sche pro ble men op kun nen los sen waar we in het Wes ten niet uit ko men.
Denk en dat dit soort ding en op bij ge loof of on zin berusten staat haaks
op de ervaringen en prachtige resultaten die veel mensen tegenwoordig
rapporteren.

Ri tu e len wer ken!
Ri tu elen zijn niet lo gisch en ra ti o neel maar wa ren, net als de uit vin ding
van het vuur en mis schien zelf be lang rij ker dan de sym bo li sche taal,
fun da men teel voor de evo lu tie van de mens heid. Ze maak ten de ge laag -
de hi ërarchieën mo ge lijk, en daar mee de groei van ge meen schap pen op
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ba sis van spe ci a li sa tie en over schot ten. Ri tu e len zijn es sen tieel om
struc tuur aan ons le ven te ge ven en ze zijn heel be lang rijk in ver band
met psyche de li sche er va ring en. Ze dwing en je om je ‘rationele geest’
ach ter je te la ten; in een trip kun je je nor ma le lo gi sche denk en niet meer 
ver trou wen en moet je je over ge ven aan cha o ti sche krachten, aan de
wildernis van het irrationele on- en onderbewuste. 

Trip pen is een vreemd ter ri to ri um waar wat struc tuur en enk ele richt lij -
nen wel kom en zelfs nood za ke lijk zijn. Ce re mo nies en ri tu e len bie den
een der ge lijk ka der. Ze func ti o ne ren tra di ti o neel ook als een ge meen -
schap pe lijk ge heu gen, die de cul tuur en de kos mo lo gie om vat ten. Zij
zijn de ge wel ven, de dra gers van ge deel de her in ne ring en, waar schijn lijk
lang voordat er een symbolische taal was.

Dit is ook waar om men in de mees te tra di ti o ne le cul tu ren met veel res -
pect en op ri tu e le wij ze met ma gi sche pad den stoe len en an de re psyche -
de li ca om gaat. Het is dan ook geen slecht idee om van deze oude cul tu -
ren te le ren als we te ma ken heb ben met dit soort mid de len; zij heb ben
een lange er va rings ge schie de nis. Het is grap pig dat de zo ge naam de
‘moderne’ we ten schap pers, vaak na ja ren on der zoek, ont dek ken dat
deze oude en ‘barbaarse’ met ho des ge ba seerd zijn op een uit ge breid en
diep begrip van de interactie tussen lichaam en geest. 

We kun nen je ui ter aard niet dwing en maar we ra den elke ge brui ker aan
om, waar mo ge lijk, meer in for ma tie en in spi ra tie te ha len uit de wijs heid 
van oude cul tu ren en de men sen die nog be kend zijn met deze tra di ties
en erfgoed.

Er zijn na tuur lijk on ein dig veel ma nie ren om een ri tu eel uit te voe ren;
som mi ge zijn heel spe ci fiek voor een be paal de cul tuur, an de re zijn uni -
ver seel. Er is geen stan daard vorm. Alle ri tu e le for mats zijn be doeld als
ge for ma li seer de ma nie ren om in con tact te ko men met het ver bor ge ne en 
on der be wus te. Je kunt een ri tu eel zo wel als een vorm van con tact met de 
an de re re a li teit (bui ten je zelf) als met je ei gen onder be wust zijn (binnen
jezelf) zien.

Het helpt als je ge looft in de die pe re be doe ling van het ri tu eel, maar
zelfs als je het al leen maar ziet als het her pro gram me ren van je on der be -
wust zijn kan het een po si tief ef fect heb ben. Het is na me lijk niet mak ke -
lijk het on der- en on be wus te te be rei ken, dat is al ge du ren de ons hele le -
ven ge pro gram meerd door onze er va ring en, voor al in de vroe ge jeugd
door de ein de lo ze her ha ling van het gedrag en opmerkingen van ouders.
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Fa ses in een ri tu eel
Veel ri tu e len be vat ten min of meer de zelf de ele men ten. Er is een soort
ri tu eel ka der, een al ge meen sce na rio of li tur gie. Een ri tu eel heeft een lo -
gi sche volg or de en richt zich zo op de ver schil len de ge bie den en doe len. 
Deze ri tu e le ma trix omvat een aantal fases, zoals:
• Voor be rei ding – Intre den – Cre ëren van een hei li ge plek.
• Rei ni ging – Ver zoe ning (fy sie ke en psycho lo gi sche rei ni ging, het

vra gen om ge na de of ver ge ving van zonden).
• Be scher ming – Slech te ge dach ten en gees ten op af stand hou den.
• Toe wij ding – Dui de lijk ma ken wat het doel van het ri tu eel is en voor

wie, en tot wie je je wendt (wel ke god heid, geest, etc.).
• Aan roe ping – Vra gen om de aan we zig heid en on der steu ning van het

god de lij ke.
• Vie ring/Her denk ing – Tijd en tra di tie, het eren van de grond leg gers,

voor ou ders, sei zoe nen of maan fa sen.
• Aan bid ding – Het ‘bhakti’-deel, ver ge ving vra gen, je zelf klein ma ken 

in het ge zicht van God. Dit is waar het ego wordt los ge la ten.
• Offe ring –Iets of fe ren, een be lof te doen of mis schien ‘een deal’ ma -

ken.
• Ver zoe king – Vra gen om ge na de, ge ne zing of ze gen.
• Trans for ma tie – De piek van het ri tu eel, vaak het be lang rijk ste doel.

Dit kan het vol gen de om vat ten:
≡ Het ma ni pu le ren van de wer ke lijk heid (ma gie/vi su a li sa tie)
≡ Deel ne men aan de sa cra men ten met als doel in wij ding, trans for ma -

tie, he ling, waar zeg gen of het be ïnvloeden van de toe komst.
≡ Eénwor ding met het hei li ge (tran ce, me di ta tie, iden ti fi ca tie)

• (Weer) sa menk omen van de lei der (pries ter) en de ge meen te; dank en.
• Par ty – Orgie – Feest
• Ontslag – Los la ten – Te rug ko men

Het is je mis schien op ge val len dat deze volg or de te rug te vin den is in de 
Hei li ge Mis van de ka tho lie ken, maar dat er ook enk ele fa ses zijn weg -

ge la ten. Mar di Grass (let ter lijk Vet te Dins dag of wel Vas ten avond, de

laat ste avond van het car na val) is er niet al leen voor de lol maar heeft
ook een re li gieu ze con no ta tie en was on derd eel van een ritueel, het
begin van de Vasten. 

Een feest je kan ove ri gens een mooie ma nier zijn om een trip te be -
ëindigen; om je vol le dig te la ten gaan in een nieu we vorm, in een ver -
ruimd be wust zijn.
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Voor be rei ding
Tra di ti o neel be reid je je enk ele da gen voor een trip voor door rei ni ging,
vas ten, een spe ci aal (licht, ge zond, ve ge ta risch) dieet en/of het dra gen/
 maken van spe ci a le kle ding. Door je zelf te rei ni gen laat je sym bo lisch
de we reld se be slom me ring en ach ter je, om zo mak ke lij ker con tact te
kun nen ma ken met de gees tes we reld, als je daar heen gaat voor hulp en
lei ding. Je kunt een echt of een sym bo lisch bad kun nen ne men en zo de
in vloed van het ver le den of de om ge ving kwijt ra ken en af scheid ne men
van on af fe za ken van je zelf of an de ren. Rei ni ging ge beurt ook vaak in
de vorm van smud ging met krui den, zo als sa lie of wie rook (geu ren zijn
heel be lang rijk tij dens een trip). Reiniging is ook een kwes tie van eer -
lijk heid, van op biech ten. De Huichol in di a nen heb ben bij voor beeld een
ing ewik kel de, voor na me lijk spi ri tu e le rei ni ging; voor hun collectieve
peyote-ritueel biechten ze ‘en plein public’ hun fouten op.

De ruim te waar je je trip doet is niet al leen be lang rijk, maar ook ma -
gisch; het is mo ge lijk om vei lig heid en hei lig heid te cre ëren door sym -
bo li sche ob jec ten in de vier hoe ken te plaat sen, een soort wacht to rens.
Inheem se Ame ri ka nen ma ken ook vaak een cir kel of me di cijn wiel, die
func ti o neert als een soort scherm om de ‘goede’ ener gie bin nen te
houden en de slechte buiten.

Na de voor be rei ding kun je je con cen tre ren op en ver bin den met de we -
reld van de gees ten, die ren, vrien den, voor ou ders en der ge lij ke door
dan sen, ge ba ren, re ci ta ties, lie de ren, etc. Ou de re cul tu ren ge brui ken
vaak fas ci ne ren de vor men, mas kers, ing ewik kel de of fe ran des aan go den 
en gees ten, aan roe pen, evo ca ties, pleng of fers, vuur ce re mo nies, gebeden, 
zingen of speciale muziek.

Over gangs ri tu e len; ini tiatie
Vaak heb ben tra di ti o ne le ri tu e len die ver bon den zijn met psyche de li ca
te ma ken met ini ti a ties, als on derd eel van over gangs ri tu e len, bij voor -
beeld een jong en die man wordt, een meis je vrouw (eer ste men stru a tie),
een een vou di ge wa ter dra ger krij ger, een die naar pries ter of een bui ten -
staan der een ing ewij de.  Zo’n ‘rite of passage’ is dan vaak ook een stap
door een deur naar een ho ger ni veau van bewustzijn en inzicht.

Deze ini ti a ties heb ben meest al te ma ken met in zich ten in de ‘verborgen’
ken nis, het de len van het ‘weten’ of on derd eel wor den van een groep die 
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‘weet’. Het is dan be lang rijk iets te doen of te er va ren wat bui ten het
‘normale’ ligt; dat maakt in druk op de ing ewij de en maakt hem of haar
be wust dat ze een ho ger ni veau hebben bereikt.

In veel cul tu ren zijn ini ti a ties heel be lang rijk; ze de fi ni ëren je le ven,
waar je leeft en wat je taak/rol en sta tus is. Vaak word je ter voor be rei -
ding eerst al leen of met an de re ing ewij den diep het bos of de wil der nis
in g estuurd om te vas ten. Dan komt de proef en uit da ging zo als een vi si -
on quest, een be proe ving om te la ten zien dat je de test kunt door staan.
Mis schien moet je door een nau we tun nel krui pen of door een donk ere
spleet in de rot sen; je moet al ler lei ont be ring en en proe ven on der gaan
om ui tein de lijk in de be tref fen de groep te wor den ge ac cep teerd. Mee stal 
krijg je aan het eind een be paald sym bool in de vorm van een to tem of
een ta toe a ge en wordt het ri tu eel af ge slo ten met een groot feest; je bent
ein de lijk man, vrouw, krijger, priester, sjamaan, etc. geworden. 

In onze maat schap pij zijn dit soort over gangs ri tu e len lang za mer hand
verd we nen. Alleen bin nen som mi ge re li gies ge beurt dit nog; zo is voor
de Jo den Bar Mits wa (wan neer een jong en 13 jaar wordt) nog steeds een 
heel be lang rijk moment en mijlpaal. 

Som mi ge an tro po lo gen me nen dat veel mo der ne pro ble men te ma ken
heb ben met het ver lies van dit soort mijl pa len en bij zon de re mo men ten
in het le ven. We lij ken ze no dig te heb ben om ding en voor ons zelf recht
te zet ten, om af stand te schep pen tot de frus tra ties uit onze kin der tijd om 
zo ‘wijzer’ te wor den. Het idee er ach ter is om door onze eer de re pro -
gram me ring heen te prik ken en ons (op nieuw) te re a li se ren wie we zijn
en waar om we zijn wie we zijn of dat (nog) niet zijn. 

Wees je er van be wust dat je tij dens een trip ook een der ge lij ke stap
maakt; ze ker de eer ste keer is het in es sen tie een ini ti a tie. Dus waar om
zou je niet een ri tu e le vorm aan deze ini ti a tie ge ven die jou niet al leen
deel laat uit ma ken van de psyche de li sche ge meen schap maar die het je
ook mo ge lijk maakt con tact te zoe ken met een diepere laag in jezelf? 

En als je ve ran derd bent, be te kent de te rug keer naar de ‘gewone’ we reld 
een te rug keer in een nieu we vorm, een nieu we staat van zijn, ho pe lijk
met meer in zicht en zelf ken nis. Dus iets om te vie ren, zo als onze voor -
ou ders de den na een ini ti a tie. De straat op gaan om te zing en en dan sen
zorgt mo ge lijk voor pro ble men. Maar je zou je wel kun nen ver kle den,
uit eten gaan of naar een feest je; als een manifest voor de verandering.
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Licha me lijk heid, ank eren
In een ri tu e le con text hoef je niet stil te zijn, je kunt dan sen, zing en, mu -
ziek ma ken of be lui ste ren, in stil te of juist luid op sa men of al leen bid -
den, in een cir kel be we gen of con tact ma ken met de vier wind rich ting en
(en met het bo ven, be ne den en in ner lij ke), er kan van al les. Mee stal toon 
je op een of an de re ma nier door iets te doen je res pect voor de ‘intelli -
gentie’ waar je mee te ma ken hebt (of je die nou binnen of buiten jezelf
ziet). 

Dat kan al le maal ook vir tu eel, in je hoofd of zelfs in cyber spa ce. Er zijn
ook men sen die inter net ge brui ken om zo ri tu e len te doen. Dit heeft wel
wat ef fect maar het fy sie ke en di rec te con tact lijkt meer essentieel. 

De cog ni tie ve in ten tie wordt ge sym bo li seerd en af ge dwong en door be -
paal de ac ties, ge ba ren, be we ging en, die wor den op ge sla gen in de taal
van het onder be wus te. Een mo der ne term hier voor is Neg ro Ling u ïstisch 
Pro gram me ren (NAP). Fy sie ke be we ging en, stap pen, een be paal de hou -
ding of dan sen kun nen hel pen om be slis sing en en ve ran de ring en in ge -
loofs sys te men te ‘ankeren’ (be lichaam de cog ni tie). Dit ook nog her ha len 
helpt om lichaam en geest nog meer te ver bin den. In het verd ere ver loop 
van een ri tu eel speelt her ha ling dus een gro te rol, vaak met het ge bruik
van mu ziek, drums of ra tels. Dit kan ook helpen om in een trancestaat te 
komen, zelfs zonder drugs.

Le ren en her pro gram me ren draait om her ha ling. Het helpt om woor den
of zin nen te her ha len, in lied jes, be lij de nis sen of affir ma ties. Con cen tra -
tie is es sen tieel en zon der het nou met een ‘bidden’ te noe men, is er een
mo ge lijk heid dat het ge bruik van be paal de woor den je rich ting kan
geven tijdens je trip.

Con tact en groepsgeest
Door breek gren zen. Maakt niet al leen je zelf schoon, maar stem ook af
en maak con tact met de an de ren in de groep, met de op ge roe pen en ti tei -
ten, de cul tu re le con text en met het ge bruik te mid del zelf, ze ker als het
een na tuur lij ke ‘leraarplant’ be treft met een ei gen specifieke identiteit.

Onder deel van een groep zijn pakt vaak po si tief uit want het biedt meer
vei lig heid, een ge voel van thuis ko men in een vrien de lij ke om ge ving en
het maakt het mo ge lijk om hulp te vra gen wan neer je dat no dig hebt. Er
is wel het ri si co dat je te veel mee gaat met de groeps geest. Heel gro te
groe pen (hou se party’s of fes ti vals met dui zen den men sen) wor den wat
on per soon lijk hoe wel ook dan een groepsgevoel kan ontstaan.
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Klei ne re groe pen, tot ong eveer acht men sen, zijn in tie mer en waar -
schijn lijk ge schik ter voor psyche de li sche er va ring en. Het groeps ge voel
kan wor den ver sterkt door sa men lied jes of ‘ohm’ te zing en maar ook
fy siek con tact helpt. Han den vast hou den, sa lie of wie rook bran den, wa -
ter door ge ven, een kaars aan ste ken, een bloem uit kie zen; het is al le maal
een kwes tie van op el kaar en de om ge ving intu nen.

Her ha len en spie ge len helpt; ie der een heeft zijn ei gen ener gie maar als
we de zelf de be we ging en ma ken of in het zelf de rit me ade men ko men we
dich ter bij het zelf de ener gie ni veau en her sen fre quen tie (van we ge het zo -
ge naam de spie gelneu ro nen mecha nis me). Mid de len die de emo ties en
er va ring en ver ster ken ma ken dit nog in ten ser. Er kan een syn chro ne
groeps geest (groepsdenk en) ont staan. Omdat dit niet al tijd de po si tie ve
kant uit gaat (denk aan dronk en hool igans of ge stoor de de mon stran ten)
is het wel een fenomeen om je bewust van te zijn. 

Aan de po si tie ve kant helpt syn chro ni sa tie met an de ren ook om ver bin -
ding en te cre ëren, de ener gie van an de ren toe te la ten. Je kunt je ove ri -
gens ook ver bin den met ener gie van het ver le den of je ei gen ver le den,
maar ook met ide a len, arche ty pi sche ener gie, de aarde of een bepaalde
groep.

Struc tuur te mid den van cha os, ver trou wen
Ri tu e len kun nen ook ge zien wor den als een on der steu ning bij het struc -
tu re ren van de cha os om ons heen. Dit prin ci pe is niet al leen van toe pas -
sing op het ge bruik van LSD, paddo’s of an de re psyche de li ca, maar ook
op ker ken, ge noot schap pen, rechts za len en de po li tiek. Ri tu e len zor gen
voor een struc tuur en vei lig heid, ze bie den ver trou wen, ze ker als ze va -
ker wor den her haald. Zelfs ’s och tends voor de spie gel of ter wijl je kof -
fie maakt op kan toor ont wik ke len zich in de loop van de tijd be paal de ri -
tu e len. De ma nier waar op we ons kle den voor een be gra fe nis, hu we lijk
of feest je, de ma nier waar op we ons gedragen en contact maken; dat is
in feite allemaal ritueel.

Eeu wig pa troon, de my thi sche reis, ge boor tema trix
Het is goed om, wan neer je de trip in een ce re mo ni ële con text maakt,
het eeu we nou de pa troon van af schei ding, ini ti a tie en te rug keer te her -
ken nen, de reis van de my thi sche hel den zo als Jo seph Campbell die be -
schreef. Er is een klas sie ke ma trix in dit al les te her ken nen, de quees te
(zoek tocht) van de krij ger. De af schei ding, de drem pel tus sen het be -
wus te en on der be wus te over gaan en de verd ere trans for ma tie stap pen,
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ego ver lies en her ge boor te ko men voor in al ler lei my then; de held uit
vele volks ver ha len gaat door dit pro ces. Iets wat Camp bell zo mooi be -
schrijft in zijn boek ‘De held met de dui zend ge zich ten’ uit 1949. 

Ook de psychi a ters Sig mund Freud en Carl C. Jung spra ken over af -
schei ding en in dividu a tie, het pro ces van je zelf be vrij den van oude pa -
tro nen door af stand te ne men en dan de uit da ging aan te gaan; trans -
forma tie zoe ken be te kent in fei te te gen je zelf vech ten. Dat kan een
‘sterven’ van je zelf be te ke nen, maar ook een ge boor te. Vol gens psychi -
a ters als Sta ni slav Grof, die uit ge breid met psyche de li ca heeft ge werkt,
is ie ders ma nier om met het le ven en de bij be ho ren de pro ble men om te
gaan, ge re la teerd aan onze geboor te en wat we toen be leef den. Je kunt
dit ge boor te pa troon soms au to ma tisch in de trip zelf er va ren, maar het
helpt dit ook een bewust plek te geven met symbolen en wat sturing.

Ko pi ëren of zelf be denk en
Je hebt al de no di ge sug ges ties met be trek king tot ri tu e len ge kre gen, nu
gaat het erom hoe je dit al les toe past. Je kunt ver trou wen op wat bij voor -
beeld sja ma nen of in heem se in di a nen de den en doen, maar je kunt ook
een ei gen ri tu eel be denk en. Be denk je ei gen ri tu e len of laat ze spon taan
ont staan. Sug ges ties die je daarbij kunnen helpen:
• Een ri tu eel be te kent be paal de ge ba ren, ge lui den, woor den, ge be den,

vi su a li sa ties en ver ge lijk ba re ‘intenties’ ge brui ken om aan de re la tie
met iets in het on der be wus te of in de geesteswereld te werken.

• Je wilt een ver bin ding cre ëren, de gren zen tus sen de we rel den over -
brug gen. Dat be te kent niet au to ma tisch iets eso te risch; je kunt ook
aan de re la tie met an de ren wer ken of aan de af schei ding tus sen we ten 
en voe len, tus sen je be wust zijn en on der be wust zijn of tussen je geest
en lichaam.

• Zorg voor schei ding te cre ëren tus sen je da ge lijk se rou ti ne en de plek
van het ri tu eel, door het te mar ke ren, maar ook door wat ex tra te rus -
ten, vas ten of door een rus ti ge plek in de na tuur op te zoe ken, in ge -
zel schap van een paar vrienden of alleen.

Wees cre a tief, maak het niet te zwaar en ont houd dat al les wat je in een
staat van ver hoogd be wust zijn doet al een ex tra waar de in zich draagt. 

Zelfs een klei ne ce re mo nie of ri tu eel kan al be hulp zaam zijn, het biedt je 
hel der heid en steun als je in de in ner lij ke we reld van ver beel ding, ge -
voe lens en die per we ten bin nen treedt. Ri tu e len zijn een be we zen ma nier 
om de die pe bin nen we reld te be tre den, daar waar nor ma le be per king en
van tijd en plaats niet van toepassing zijn.
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� 6 Ge schie de nis en be te ke nis

Het ge bruik van psycho ac tie ve plan ten of pad den stoe len blijkt ‘n on der -
d eel van de mees te cul tu ren, hoe wel ze in veel ge val len al leen wer den
ge bruikt door een eli te, pries ters of sja ma nen. Dat kun nen we con clu de -
ren op ba sis van on der zoek naar pre his to ri sche kunst, ar che o lo gi sche
vond sten, fi lo lo gi sche (taal) re fe ren ties, door het ob ser ve ren van
‘primitieve’ cul tu ren en ana ly se ren van tek sten zo als de Veda’s en
Aves ta (waar in het ge bruik van Soma of Ha o ma be schre ven wordt). Si -
be ri sche sja manen ge bruik ten ze, even als de Azte ken en in het oude
Egyp te on der ging de ko ning tij dens het ‘Heb Sed’ fes ti val een soort bij -
na-dood er va ring, waar schijn lijk met de hulp van be paal de mid de len,
som mi gen me nen dat was de bloem van de (Egyptische) blauwe lotus of 
blauwe waterlelie (Nymphaea caerulea). 

Het wordt al ge meen aang eno men dat de mys te ries van de Griek se be -
scha ving be trek king had den op het in ne men van psycho ac tie ve mid de -
len en be vor der lijk wa ren bij de ont wik ke ling van hun fi lo so fi sche en
politieke denk beelden.

Geest ver rui men de mid de lenk omen in vele vor men voor en heb ben niet
al le maal de zelf de ef fec ten. Som mi ge zor gen voor ont span ning, an de re
zijn sti mu le rend. Toen mid de len als ma gi sche pad den stoe len en LSD in
het Wes ten be kend wer den was de naam aan vank elijk psycho to-mi me ti -
ca om dat ze ver on der steld wer den een psycho se te ver oor za ken. LSD-25 
werd zelfs in eer ste in stan tie door het far ma ceu tisch be drijf Sandoz ge -
dis tri bu eerd om het ge bruik bin nen psychiatrisch onderzoek en behan -
deling te onderzoeken.

La ter kwam Humphry Osmond met het woord psyche de lisch. Deze
term wordt nu meest al ge bruikt voor mid de len met ster ke vi su e le en hal -
lu cin oge ne ef fec ten die in bre de re zin een psyche de li sche toe stand ver -
oor za ken met mo ge lijk ve ran der de waar ne ming, synesthe sie, ve ran der de 
staat van ge fo cust be wust zijn, va ri a ties in denk pa tro nen, tran ce, hyp no -
ti sche of mys tie ke sta ten en an de re ve ran de ring en in ge dach ten of stem -
ming en. Veel van de ou de re stem mings ve ran de ren de drugs, zo als can na -
bis en opi a ten maar ook al co hol, ta bak, cho co la en kof fie kun nen als
psyche de li ca wor den gezien en in sommige tradities werden ze en
worden ze ook als zodanig gebruikt.
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Hoe wel som mi ge ‘legaal’ zijn en som mi ge niet, zijn het al le maal
‘drugs’ en het hangt van het mid del en de do sis en de set en set ting af
wat het ui tein de lij ke ef fect is. De meest le ga le drug, zo als de be faam de
et no bo ta nist Te ren ce McKenna te recht op merk te, is suiker. Sui ker zorgt
ook voor een ‘high’ en is als zo da nig ook wel iets ver sla vend. We hou -
den ervan en gebruiken er veel van.

Een paar eeu wen sui ker ge bruik heeft van de mees te men sen ware sui -
ker junk ies ge maakt, met na de li ge ef fec ten voor ge zond heid en ge bit,
maar ook om dat het onze mo ge lijk heid om te fan ta se ren be perkt. Zo als
di a betes pa ti ënten we ten zijn het ge bruik van sui ker en het ge zichts ver -
mo gen aan el kaar ge re la teerd. Maar men zou ook ons ‘ra ti o na lis me’ en
het ge lei de lij ke ver lies van het con tact met het hei li ge aan het
wijdverspreide gebruik van suiker kunnen wijten. 

Het is ui tein de lijk een kwes tie van per spec tief. In het Wes ten gaan meer
men sen dood aan al co hol mis bruik dan aan wat voor psyche de li sche
mid de len dan ook en ro ken is slecht voor je ge zond heid en die van an de -
ren. Toch zijn bei de mid de len le gaal en er wordt door over he den goed
aan verdiend.

Can na bis in hoge do ses is ook psyche de lisch maar het is, net als al co hol, 
een ge ac cep teer de ma nier ge wor den om de da ge lijk se stress te ont vluch -
ten en het wordt lang za mer hand een ‘geaccepteerde’ soft drug. Niet al -
leen in het pro gres sie ve Ne der land maar in steeds meer landen.

In som mi ge an de re cul tu ren wor den mid de len als co ca bla de ren, qat of
khat (So ma lië) of kratom (Thai land) soms door de meer der heid van de
men sen ge bruikt. “Drugs wet ten zijn een zin tuig lij ke slui er over ‘het
leven’; je kunt je ong estraft vol prop pen met sui ker en je zelf ziek ma ken,
maar de er va ring om je zelf te ‘aarden’ met psyche de li ca is ver bo den ge -
bied”, meent Dar ryl Bic ker van www.drugequality.org. 

Er be staat de nei ging, voor al on der die ge nen die psyche de li ca als ‘hei -
lige middelen’ zien, om een on der scheid te ma ken tus sen drugs die ge -
bruikt wor den om de re a li teit te ont snap pen en drugs die de waar ne ming 
ver be te ren. Opi um, he ro ïne, co ca ïne, crack en der ge lij ke wor den als
vlucht mid del, slecht en ‘hard drugs’ ge zien. Ze zijn dui de lijk ook meer
ver sla vend en wor den meest al niet gebruikt in een rituele context.

Enthe ogeen, em pa thogeen, hal lucin ogeen
De ef fec ten van psyche de li ca be tref fen een breed sca la aan ve ran de ring -
en in waar ne ming en be wust zijn. De ef fec ten zijn ver schil lend van we ge
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de bi oche mi sche ka rak te ris tie ken, maar ook van we ge de om ge ving (set -
ting). Een be paald mid del kan een to taal an de re ef fect heb ben op ver -
schil len de men sen in ver schil len de si tu a ties. Als voor beeld, XTC wordt
ge bruik in psychot he ra pie, maar werd ook be kend als de liefdesdrug in
de partyscene. 

Toen het aan tal be ken de na tuur lij ke en syn the ti sche mid de len groei de,
ont stond er een dif fe ren ti a tie ge ba seerd op het meest op val len de ef fect,
met be gon ze spe ci fie ker aan te dui den. Er zijn in di ca ties zo als en the o -
ge ne (meer in con tact met het god de lij ke, mys tie ke) en em pa tho ge ne of 
en tac to ge ne (be ter aan raak con tact tus sen men sen) ef fec ten, maar er is
geen bre de sys te ma ti sche clas si fi ca tie voor alle mid de len en alle ef fec -
ten. Er is wel veel anek do tisch ma te ri aal en be schrij ving en van spe ci fiek 
ma te ri aal, zo als op de Erowid web si te (www.ero wid.org) maar wei nig
ver ge lij king. De vele boe ken over dit on der werp zijn of wel heel anek do -
tisch of in ter pre ta ties van sub jec tie ve pro ces sen door men sen die er zelf
mee ge ëxperimenteerd heb ben en een be paal de logica of patronen
proberen te ontdekken. Zie ook het hoofdstuk 26 over de PSI-matrix.

Evo lutie, de ba sis van zelf be wustzijn
Psyche de li ca zijn niet al leen een snel le en meest al vrij ze ke re weg naar
een an de re staat van be wust zijn. Het ge bruik lijkt een fun da men teel on -
derd eel van veel cul tu ren te zijn, van pre his to ri sche tij den tot nu. Daar
eens goed naar kij ken kan hel pen om meer be grip te krij gen voor de
evo lu tie, be scha ving, be wust zijn en hoe onze geest werkt. 

Psycho ac tie ve plan ten heb ben mo ge lijk een rol ge speeld bij de ont wik -
ke ling van men se lijk zelf be wust zijn. Mis schien wa ren ze de change-
 agent die zorg de voor sprong en in het ge bruik van ge reed schap pen, de
be hoef te aan sym bo li sche com mu ni ca tie en het ont staan van taal, my the
en re li gie in de slechts zo’n 10 tot 12.000 jaar oude ge ci vi li seer de be -
scha ving zo als we die nu ken nen. Vuur en ri tu e len (niet sym bo len taal,
die kwam pas veel la ter) speel den een es sen ti ële rol in de ont wik ke ling
en de evo lu tie van de vroe ge mens heid, en mis schien hebben psyche -
delica bij dit wiebelige proces geholpen. 

Het ge bruik van psyche de li sche mid de len, die al ge bruikt wer den door
die ren, kan een rol heb ben ge speeld in de men se lij ke ont wik ke ling en
heeft mis schien de start van de ont wik ke ling van een (re flec tief) zelf-be -
wust zijn op gang ge hol pen. Dit idee wordt on der steund door men sen als 
R. Gor don Was son, Te ren ce McKenna en vele an de ren, en ook door ar -
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che o lo gi sche vond sten. Bij voor beeld pad den stoe len ko men voor op zeer 
an tie ke kunst wer ken en dat helpt ook om ri tu e le prak tij ken die tot de
dag van vandaag voortleven, te kunnen plaatsen in een cultuur.

De bron nen die wij zen op een zeer gro te rol voor psyche de li ca zijn niet
al leen et no bo ta nisch en antro po lo gisch. De Se mi ti sche taal we ten schap -
per, ar che o loog en lid van het of fi ci ële Dode Zee rol len -Khir bet Qum -
ran- ver taal team, John Allegro, laat in zijn ‘Sa cred Mush rooms and the
Cross’ (1970) zien dat er fi lo lo gi sche (tekst u e le) re so nan ties zijn tus sen
de ver wij zing en naar de pad den stoel Ama ni ta mus ca ria (vlie gen zwam)
in oude Soe me ri sche/Me so po ta mi sche ta len, het Ara mees zo als ge bruikt 
in de He breeuw se bij bel en de originele gospels en religieuze teksten die 
in Qumram zijn gevonden. 

Alle gro be weer de zelfs dat de pad den stoe len cul tus aan de wor tels van
het Jood se ge loof ligt en dat het Nieu we Tes ta ment een ge co deer de
bood schap was voor een ge hei me groe pe ring van pad den stoe leng ebrui -
kers in plaats van een his to risch ver haal. Hij be toog de ei gen lijk dat onze 
cul tuur en ge loof niet het re sul taat wa ren van god de lij ke open ba ring in
de klas sie ke zin van het woord, maar dat ze ge wor teld zijn in het ge -
bruik van psyche de li sche mid de len. Allegro’s be we ring dat het ‘offi -
ciële’ Chris ten dom en Jo den dom en hun hei li ge schrif ten niets an ders
wa ren dan ge co deer de dek man tels, een ma nier om ge hei me in for ma tie te 
ver sprei den die een die pe re en ge hei me pad den stoe len cul tus ver bor gen
hield, werd in die tijd als heiligschennis gezien en heeft ook zijn weten -
schap pelijke reputatie verwoest.

Lau ren ce Gardner, schrij ver van veel nog al spe cu la tie ve boe ken over de
Hei li ge Graal, heeft nog veel meer bron nen ge com bi neerd en kwam met
een fas ci ne ren de the o rie over de oor sprong van de mens heid en de wor -
tels van de Bij bel se ver ha len. Net als Alle gro ver bindt hij de Soe me ri -
sche met de Jood se cul tuur, maar trekt dit ook door naar Egyp te. Ge ba -
seerd op zijn in ter pre ta ties van ste les, ar chi tec tuur, wig vor mi ge tek sten,
af stam mings lij nen, vaak wij zend naar de fou ten en dwa ling en in de Bij -
bel, con stru eert hij een vi sie op de ge schie de nis die be hoor lijk af wijkt
van het ge ac cep teer de Chris te lij ke en Jood se per spec tief. Hij ziet de in -
vloed van een Anun naki ras van on be ken de maar bui te naard se ori gi ne,
die zich mengde met mensen en de geschiedenis op zeer grote wijze
heeft beïnvloed. 

Wat ook de waar de van zijn the o rie ën moge zijn, zijn her ori ëntering van 
het da te ren van de Gro te (Zond) Vloed (hij be weert 4.000 v.Chr.) met de 
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Tuin van Eden daar na en hoe hij ziet dat de Soe me ri sche, Ba by lo ni sche, 
Jood se en Egyp ti sche ge schie de nis el kaar be ïnvloeden, is fascinerend.

In 2014 pu bli ceer de Rick Strassman, een DMT-on der zoe ker, een boek
(‘DMT and the Soul of Prop he cy‘) waar in hij wijst op de over eenk om -
sten tus sen wat over de pro fe ten en pro fe tie in de He breeuw se bij bel is
ge schre ven met meer re cen te DMT er va ring en. Hij gaat met name in op
het idee dat we met DMT de toe komst kunnen schouwen. 

In ‘The Mys te ry of Manna’ (2001) schrijft de gods dienst his to ri cus Dan
Merkur het ri tu eel in ne men van een psyche de lisch mid del toe aan de
(voor-)Chris te lij ke Eucha ris tie. De ka tho lie ke ‘Heilige Mis’ kan zo ook
ge zien wor den als een re-en act ment van een oud psyche de lisch ri tu eel.
La te re ont dek king en, met name ar te fac ten met pad den stoe len mo tie ven,
on der steu nen het idee dat de ma gi sche pad den stoe len op zijn minst on -
derd eel wa ren van religieuze praktijk in de Bijbelse regio en elders. 

Mis schien is het te veel van het goe de om te be we ren dat het fruit van de 
Boom van Wijs heid in het Bij bel se pa ra dijs niets an ders was dan een
soort hei li ge pad den stoel die de ogen van Adam en Eva heeft ge o pend
voor de ware na tuur van god en hun zelf be wust zijn (en dus schaam te)
heeft ing eprent. Zij wer den uit het pa ra dijs verd re ven en moes ten een,
wat we nu zien als men se lijk, le ven lei den met hard wer ken en een pijn -
lij ke be val ling. Een in te res san te ge dach te; het ein de van een pa ra dijs
waar zelf be wustzijn geen of nauwelijks een rol speelde. 

Dat en the o ge ne en psyche de li sche mid de len een rol speel den in vele
cul tu ren kan niet meer ont kend wor den, de vraag is meer hoe die de
soort vor ming en evo lu tie be ïnvloed heeft. Zijn men sen slechts apen die
uit de bo men zijn ge ko men om dat hal lu cin oge ne pad den stoe len hen een
voor sprong (be ter ge zichts ver mo gen, een gro te re seks dri ve)  ga ven op
hun na tuur lij ke vij an den, an de re apen en pre-mens acht i gen? Is die the o -
rie van de ‘Sto ned Ape’ die trip te en evo lu eer de wel re a lis tisch en
waarom gebeurde dat niet veel eerder en nu niet meer? 

Is dan de wat bij zon de re (en con tra-Dar wi nis ti sche) the o rie van Björn
Kurtén, dat apen ge de ge ne reer de oer men sen zijn, niet lo gi scher en cor -
rec ter? Oer men sen met gro te her se nen en twee be nig, die bij voor beeld de 
be heer sing van het vuur ver lo ren en dus weer rauw voed sel moes ten
gaan kau wen, met gro te re ka ken, min der ener gie voor de her se nen en
dik ke re bui ken als ge volg, zo kwa men er apen. Een evo lu ti o nair mo del
dat meer past bij de hui di ge Lamarc ki aan se op vat ting en en de epi ge -
netica dan het neo-Dar wi n is ti sche mo del. En dat apen ge de ge ne reer de
mensen zijn staat letterlijk in de Maya Popul-Vuh tekst.
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Dat wij niet van de apen,
maar de apen van ons af -
stam men, is iets wat ei -
gen lijk veel lo gi scher is
dan dat wij van een oer -
aap af stam men en de
‘missing link’ die er vol -
gens Char les Darwin
moest zijn is ook nooit
ge von den. Het is een vi sie die steun vindt in de voort be we ging, leer ge -
drag, kaak vor ming, de em bry o lo gie en DNA-over eenk om sten. Een
jonge chim pan see lijkt ver ras send veel op een mensenkind.

Wer den pad den stoe len spo ren hier naar toe ge zon den door bui te naard se
we zens, zo als McKenna eens wat over moe dig spe cu leer de, of zijn deze
en an de re na tuur lij ke drugs de le ven de brug gen naar de bo ven na tuur lij -
ke dimensie? 

De psycho ac tie ve stof DMT bij voor beeld wordt ge von den in veel, som -
mi gen be we ren in alle, le ven de ding en, in clu sief de men se lij ke her sens.
Zou dat de be wust zijnsdra ger zijn, de evo lu ti o nai re wonder molecuul? 

Er zijn heel wat ver ha len over hoe onze voor uit gang naar een tech no lo -
gisch pa ra dijs (en bi o lo gi sche hel…) tot stand kwam in het evo lu ti o nai re 
ver le den, va ri ërend van een ko mee tin slag, om ke ring van de po len door
bui te naard se in ter ven tie tot bo ven na tuur lij ke be gel ei ding, van een wed -
loop tus sen de ras sen tot Anunna ki-ver ha len, van Imma nu el Ve -
liskovsky tot Zecha ria Sitchkin’s hy po the ti sche pla neet Ni bi ru. Wat
over blijft bui ten dit soort on be we zen spe cu la ties is dat er dui de lijk rare
sprong en in de ont wik ke lings cur ve van de mens en de evo lu tie te zien
zijn. Alles wat we we ten is dat op be paal de mo men ten in het re cen te
ver le den van de aar de ding en zijn ge beurd die ve ran de ring en heb ben te -
weeg ge bracht in de manier waarop mensen met gereedschappen,
gewassen, vee en religie zijn omgingen.

Voor uit gang of zeep bel?
Zelf be wust zijn - zo als in meer be wust zijn - met ken mer ken als voor uit -
gang, vrije wil en de in ten ti o na li teit die daar aan vast zit, wa ren mis -
schien niet de meest pro mi nen te ka rak te ris tie ken van het men se lijk ras
in zijn eer ste fa sen. In fei te leef den pre-mens acht i gen, mens acht i gen en
vroe ge men se lij ke vor men mil joe nen ja ren zon der veel ve ran de ring of
voor uit gang. Alleen in de laat ste tien dui zend ja ren was er een ver snel de
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ont wik ke ling van taal,
schrift, re li gie en we ten -
schap. Een soort race, zo -
als Te ren ce McKenna
meen de, van ont dek king -
en, uit vin ding en en im ple -
men ta tie in de rich ting
van een de fi ni tief eind -
punt. Dit bleek ech ter niet
te leiden tot de
(voorspelde) Maya
paradigmaverschuiving in 2013.

Veel van wat wij voor uit gang noe men is het re sul taat van deze race. Het 
ge bruik van psyche de li sche mid de len of rou ti nes (sen so ri sche de pri va -
tie, op je hoofd staan, adem ha lings oe fe ning en, etc. met de zelf de ef fec -
ten) heb ben hier bij mo ge lijk een rol ge speeld. Dat geeft toe gang tot een
toe stand waar al les mo ge lijk is, voor bij de be per king en van tijd en
plaats, en dat om vat mo ge lijk ook voor spel ling en en in zich ten in tech no -
lo gie en na tuur kun de. Het houdt ook in dat wat we uit vin ding en noe -
men, mis schien niets an ders zijn dan her-ont dek king en, in for ma tie die
we van uit het hier na maals, de Akasha kro nie ken of wat dan ook, krij -
gen. Een ver so be ren de ge dach te om dat we dan nooit kun nen claimen dat 
we meer zijn dan een boodschapper, en originaliteit een illusie is.

Van groeps geest naar in di vi du
We kun nen hier naar kij ken in de con text van de dicho to mie tus sen lief -
de en waar heid, iets wat in een trip ook vaak op duikt. Van we ge het toe -
ge no men zelf be wust zijn raak ten we ge ob se deerd door waar heid, uit vin -
ding en, de in di vi du e le er ken ning van wat we nu we ten schap noe men,
af ge ruild te gen han de len in lief de en ver bon den heid. We be gon nen in
gro te re groe pen te le ven maar ont wik kel den wel een in di vi du e le per -
soon lijk heid en had den ver vol gens sym bo len no dig om te com mu ni ce -
ren; de taal ont wik kel de zich ver voor bij het lou ter in di ca tie ve. Dit kun -
nen we goed zien nu we ons met in te rent naar een steeds meer di gi ta le
we reld be we gen, met meer re gels en ‘harde’ waar he den en minder
geleid door idealen, principes en ongedefinieerde, irrationele gevoelens.

He den ten dage pra ten we veel over digitaal, com mu ni ca tie en com pu ta -
tie, met se ries van sym bo len (di gi taal is niet ge li mi teerd tot 0 en 1, het
om vat ook dis cre te en be perk te reek sen sym bo len, zo als num mers en het 
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al fa bet). Di gi taal is snel, ra ti o neel, be stand te gen ruis, past bij de link er -
her sen helft en is man ne lijk, maar mist de schoon heid, ge lei de lijk heid,
lief de en wijs heid van ana loog, dat ge as so cieerd wordt met de rech ter -
her sen helft en het ho lis ti sche. Trip pen is vrij heid, het wordt niet be perkt
en is op geen enkele manier begrensd; het is in essentie analoog.

Het on der scheid tus sen analoog en di gi taal zien te rug we op veel ge bie -
den. Bij voor beeld di gi ta le en strik te re li gies, zo als Pro tes tan tis me of de
Isla mi ti sche Soennie ten, ver sus de meer ma gi sche, zo als Kat ho li cis me
en Sji ie ten. Of het ver schil tus sen het Eu ro pe se (Ro maan se/Rijnland se)
rechts sys teem en het Ame ri kaan se (Anglo-Saksi sche) mo del, met een
meer digi taal en op re gels en spe ci fie ke uit spra ken ge ba seer de be na de -
ring. Op me disch ge bied is er de di gi ta le, mo der ne ma nier om me di cij -
nen en chi rur gie te ge brui ken, zo ge naam de ‘harde’ met ho des met een
be perkt di ag no se/be han de ling ar se naal, ter wijl de ri tu e le en spi ri tu e le
benadering van genezing veel analoger is; holistischer en gericht op het
herstellen van de balans.

Cul tu reel ank er, het ma gische en sa cra le
De re den dat psyche de li sche trips een rol spe len in zo veel tra di ties is
dat het een kijk op de an de re, de bo ven na tuur lij ke we reld biedt, het on -
tast ba re ‘daarbuiten’. Het biedt ank ers voor een kosmo lo gie. De er va -
ring van het be staan van een an de re we reld wordt on derd eel van het le -
ven, be ïnvloedt de zinge ving van het be staan en de ma nie ren van om -
gaan met ver ban den en ge drag. Een ri tu eel is daar bij de op slag plaats van 
het cul tu re le, gemeenschappelijke geheugen van een volk. 

Ayahuas ca, iboga, kambo, san pedro, datura, paddo’s, qat (khat)... het
zijn, wat LSD-ont dek ker Albert Hofmann noem de, ‘heilige middelen’.
Hun ge bruik heeft gro te po ten tie maar er zit te ge lijk een an de re kant aan 
psyche de li sche er va ring en. Bij be tre den van een ge bied van het be wust -
zijn waar tijd en plaats een min der gro te rol spe len, sij pelt de ma gie naar 
bin nen. Ma gie als het po ten tieel om in vloed uit te oe fe nen op de ma nier
waar op ding en gaan, in clu sief ge ne zing, zelf trans for ma tie en andere
magische handelingen.

Veel van het mo der ne drugs ge bruik richt zich op re cre a tief ge bruik of
ge woon te ge bruik, vaak met wat over na me van slechts half be gre pen li -
tur gie ën en door zich te ver schui len ach ter de spi ri tu e le en mys tie ke
doe len, zon der de, soms erg re a lis ti sche, ma gie te eren. Te gen woor dig
wor den ri tu e len en ce re mo nies, vaak on der de vlag van sa cra men te le ge -
beur te nis sen, steeds min der spi ri tu eel. Op zijn best trans for me rend en
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vaak af ge sne den van de bron door het niet er ken nen van de ma gi sche
wor tels. Dit be te kent niet al leen de wer ke lij ke po ten tie niet ge brui ken,
maar ook de ge va ren ont ken nen. Dit is een vol gend ar gu ment om deze
kracht i ge mid de len in een ri tu e le con text te ge brui ken, waar vol doen de
aandacht is voor de set en setting, maar ook de magische effecten niet
ontkend worden.

Als je luis tert naar de be zoe kers van psyche de li sche con fe ren ties, maar
ook uit de overd aad aan steeds min of meer de zelf de (er va rings-)boe ken
over ay a hu as ca wordt dui de lijk dat de fo cus van de psyche de li sche be -
we ging de laat ste tijd uit gaat naar het ay a hu as ca-DMT brouw sel en de
cul tu ren er om heen, het zij ori gi neel in heems of ge meng de Chris ten dom – 
Voodoo - in heem se in di a nen va ri a ties. Maar het onderwerp magie houdt 
men nog buiten de deur.

De mo dern ‘psychedelische kerken’, zo als de Santo Dai me (zie het
hoofd stuk over ay a hu as ca), heb ben goe de in ten ties en pro be ren de
hoofd lij nen en struc tu ren van de ori gi ne le (Ama zo ne in di a nen) cul tuur
te vol gen, af ge stemd op meer mo der ne Chris te lij ke ri tu e len en enk ele
Afri kaan se ele men ten. Ze ma ken niet erg dui de lijk dat deze prak tij ken
van uit een an der, en in es sen tie ma gisch, pa ra dig ma ko men. In fei te
blijft de hele be na de ring op val lend ver weg van het ma gi sche, dus  was
men zich waarschijnlijk wel bewust van de gevaren.

Vaak wordt ‘genezing’ als ach ter grond ge noemd voor deze nieu we stro -
ming (die naar en niet van het Wes ten komt) en wijst men op de soms
ong eloof lij ke re sul ta ten. Ge ne zing is ech ter al een ma gi sche han de ling
op zich, het be te kent de toe komst van een per soon ve ran de ren en dat is
niet iets om in een vlucht i ge work shop ‘eventjes’ aan te be gin nen. De
San to Daime heeft hier voor, heel wijs, spe ci a le ‘cura’ (Spaans voor ge -
ne zing) ses sies ont wik keld, waar het hei li ge en het (in trin sie ke, maar
niet uitgesproken) magische elkaar ontmoeten.

Het is te gen woor dig hip om een reis naar de Ama zo ne jung le te ma ken
om daar on der be gel ei ding ay a hu as ca-trips te ma ken. Dit heeft ter plek -
ke een sja ma nis ti sche toe ris ti sche, bij na in dus tri ële boom aang ewak -
kerd. De fo cus van de wes ter ling en ligt op de psychot he ra peu ti sche
waar den, het zich zelf ont dek ken door mid del van dit brouw sel en het
rationeel te gebruiken voor genezing. 

De in heem se en tra di ti o ne le ge brui kers heb ben ech ter an de re doe len, an -
de re we reld beel den en een meer magisch per spec tief; zij ge brui ken de
mid de len niet al leen voor en the o ge ne, mys tie ke doe len maar ook voor
tri ba le kwes ties, voor ma gie en zelfs oor log. Ve len zien de Wes ter se be -
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na de ring als te com mer cieel, als neo-im pe ri a lis tisch, ze zien dat als het
ste len van ge hei men en cul tu reel ei gen dom. Het gaat op een be paal de
ma nier in der daad om an de re cul tu ren en werelden, andere paradigma’s
en die lopen niet altijd synchroon. 

Veel in heem se ‘ayahuasceros’ heb ben moei te met onze Wes ter se ethiek. 
Geld is een van de ge va ren om dat veel would-be sja ma nen en ex perts,
ook in ons land, val len voor het ‘business model’. Ook lonk en de sta tus
van goe roe, seks en macht. Hier is een kri tisch ge luid no dig: zelfs de
wes ter se ‘sjamaan’ die daar op ge leid is, blijkt vaak nau we lijks ge kwa li -
fi ceerd om met ech te ma gie om te gaan en ook zij val len vaak voor het
geld; ay a hu as ca is een industrie geworden.

Ter wijl er een over vloed is aan ver ha len over ma gi sche ru zies en to ve -
naars-oor lo gen tus sen de ay a hu as ce ros -er zijn veel zwar te ma gie ge -
vech ten- zijn er wei nig tot geen waar schu wing en over de ma gi sche ef -
fec ten van ay a hu as ca (en an de re in heem se mid de len) op de deel ne mers
van ri tu e len. Naast het mys tie ke (een heid) en so ci ot he ra peu ti sche ef fect
wordt het ma gi sche genegeerd of alleen geaccepteerd bij genezingen.

Dat ay a hu as ca in de jung le set ting veel va ker werd ge bruikt voor het
ma gi sche ef fect, voor de jacht, to ve na rij of zelfs oor log, com pleet met
to ver spreu ken, is be kend. Ter wijl enk ele men sen zo als Je re my Nar by
hier zelfs voor waar schu wen, wordt het niet ge zien als af schri kwek kend
voor het zogenaamde aya-toerisme. 

Na tuur lijk heeft het con tact tus sen wes ter se we ten schap pers en de in -
heem se ‘tovenaars’ ook po si tie ve re sul ta ten ge bracht.  Er zijn in te res -
san te denk beel den ont staan, zo als het in zicht van Nar by over het ver -
band tus sen DNA en de ay a hu as ca beeld taal van slang en. Het hele ma -
ni pu le ren van DNA zou wel eens een van de ver ge ten, of nu her ont dek -
te, ge reed schap pen uit de oud heid kun nen zijn. Er zijn aan wij zing en dat
de Egyp ti sche en Kel ti sche ge nees wij zen (Sto ne henge) ge ba seerd wa ren 
op een spie ge ling van de he mel se con stel la ties, mis schien maak ten ze
daar mee op een nu on be ken de manier gebruik van voor wat we nu
epigenetica noemen.

Het ma gi sche is op zijn minst even krach tig en ef fec tief als de mys tie ke
staat, de zelf ob ser va tie en de vi si oe nen over per soon lij ke ay a hu as -
ca-avon tu ren, waar van te gen woor dig in zo veel boe ken, ar ti ke len en
films ver slag wordt ge daan. Psyche de li ca (en ri tu e len in het al ge meen)
ma ken een vorm van con tact met een an de re we reld mo ge lijk, waar de
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be per king en van tijd, plaats en cau sa li teit op ge he ven wor den en magie
z’n plek heeft. Het geeft toe gang tot an de re di men sies, in clu sief de ma -
gische tijds di men sie waar vrije wil en toe gang tot het ver le den en de
toe komst mo ge lijk zijn. Hier mee ko men ook lang ver ge ten en in de ra ti -
o ne le we ten schap pe lij ke benadering ontkende mogelijkheden om de
realiteit te beïnvloeden in beeld.

Het punt dat vaak over het hoofd wordt ge zien is dat men in de psyche -
de li sche toe stand (die ove ri gens ook in an de re ri tu e len kan wor den be -
reikt) meer open staat voor spi ri tu e le en zelfs dui velse ener gie ën. In re li -
gies zo als Voodoo, Umbanda en Can domblé ge beurt dit vaak en is het
daar om ge vat in een be scher me li turgische matrix. 

Voor die ge nen die met psyche de li sche mid de len ex pe ri men te ren is het
ma gi sche een se rieus ge vaar, zelfs als men dat niet an ders ziet dan als
een psycho lo gi sche in beel ding. Een vei li ge set ting ver eist ade qua te
voor be rei ding en van het ri tu eel, zo als het cre ëren van een hei li ge ruim te
en het be scher men hier van (hol ding spa ce) door toe ge wij de men sen die
er va ring hebben met reizen in de andere wereld.

In ri tu e le en the ra peu ti sche set ting moet de ma gi sche be doe ling ab so luut 
dui de lijk wor den ge maakt. Er mag ook geen enk ele tijd sli miet zijn; het
‘terugkomen’ is het be lang rijk ste on derd eel van de trip en na zorg is ook
van belang.

Ge vaar: be kijk het al leen van de zon ni ge kant
Er is een op val len de een zij dig heid bin nen de psyche de li sche be we ging
en de we ten schap pers die er te gen woor dig naar kij ken. De aan hang ers
zijn over het al ge meen erg po si tief, maar wel bin nen de re duc ti o nis ti -
sche en ma te ri a lis ti sche paradigma’s. Ge con fron teerd met de on derd ruk -
king van het ge bruik en de ne ga tie ve in for ma tie stroom door de ge ves tig -
de orde (overheid en kerken) is dat ook wel begrijpelijk. 

Het de vies is: “Wees po si tief, on der zoek de po ten ti ële ba ten en fo cus op
we ten schap pe lijk werk, zo als hoe deze mid de len ter mi naal zie ke pa ti -
ënten kun nen hel pen, symp to men van Post-Trau ma ti sche Stress-stoor nis 
(PTSD) kun nen ver lich ten en ver sla vings pa tro nen door bre ken ”. Dat is
in ze ke re zin be perkt, er kan veel meer, zie het laatste hoofdstuk 27.

Er is weer een op ti mis ti sche hou ding bin nen de psyche de li sche be we -
ging, ver ge lijk baar met de spi rit uit de ja ren ’60. Het is ech ter ook wat
kort door de bocht om te ver kon di gen dat psyche de li ca de haar lem mer -
olie voor al les en ie der een zijn. Ti mo thy Le a ry deed dat in de zes ti ger

72



ja ren, maar pro jec teer de voor al z’n ei gen er va ring en, hij dacht wer ke lijk 
dat ie der een met wat LSD het licht zou zien en be sef te niet dat dat mis -
schien maar voor een paar pro cent van de ge brui kers op ging. Kri tiek op
dat po si tie ve denk en over drugs was toen en is nu bij de psyche de li sche
in crowd niet wel kom en maakt dat je tot ‘het an de re kamp’ behoort, het
duivels imperium die de heilige graal onderdrukt. 

De fo cus van de mees te wes ter se we ten schap pers en on der zoe kers is nu
me di sche toe pas sing, het ge bruik in psychot he ra pie, om gaan met ver sla -
ving, etc. Alles nog steeds heel ra ti o neel. Het werk van MAPS, dat ra ti -
o neel on der zoek pro moot is daar bij wel een ba ken, een weg wij zer, maar 
men wil te ge lijk wel de pro duc tie van me di sche MDMA naar MAPS
toe trek ken. De oprich ter van MAPS is Rick Doblin. De Beckley stich -
ting in Enge land doet goed werk voor de ESC (Ethno bo ta ni cal Ste -
wards hip Coun cil) die pro beert ay a hu as ca te be scher men. De vraag is of 
dit soort on der zoe kers zich wel be wust zijn van het ech te ge vaar; zien ze 
dat de doos van Pandora veel meer omvat dan alleen betere medicijnen?

Het is pri ma dat men wil be wij zen dat de mees te psyche de li sche mid de -
len ong evaar lij ker zijn dan de mees te le ga le drugs, min der bij wer king en
heb ben en zelfs ge bruikt kun nen wor den bij veel me di sche en psycho lo -
gi sche pro ble men. We kun nen al leen maar ho pen dat dit een po li tie ke
ve ran de ring op alle niveau’s te weeg zal breng en. Maar we ten we echt
wat we doen? Na me lijk ons wel het ra ti o ne le deel van de in heem se ge -
hei men en tra di ties toe-ei ge nen maar op een neoliberale manier hun
werkelijke belangen negerend. 

We moe ten niet wei ge ren de po ten tieel ge vaar lij ke ma gi sche kant van
de zaak te er ken nen, de ma nier waar op de wer ke lijk heid via de ach ter -
deur wordt be ïnvloed. Het mag ir ra ti o neel zijn, maar erg aan we zig in
ons le ven, ook al is het ont kend en zelfs on derd rukt door de ge ves tig de
orde, ge la beld als pseu do we ten schap pe lijk en irrelevant. 

Het vech ten te gen magie (als on lo gisch, af ge schei den van re li gieu ze
prak tij ken) is een gro te kracht ge weest in de ge schie de nis. Dat Boeddha, 
Mo ham med en Maar ten Luther al le maal an ti ma gisch wa ren en dat het
ge vecht tus sen het ma gi sche en het an ti ma gi sche aan de wor tel van vele
vre se lij ke oor lo gen, hek sen jach ten en kruis toch ten lag, wordt niet al tijd
breed her kend. De schis ma tus sen Soen nie ten/Sji ie ten heeft er veel mee
te ma ken, even als de oorlog van IS(IS) en de reformatie binnen religies.
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Wat zou er ge beu ren als breed be kend werd dat ay a hu as ca, ibo ga en de
mees te an de re psyche de li sche brouw sels van ori gi ne wer den ge bruikt
voor ma gi sche prak tij ken? Dat we ten schap en po li tiek (en het mees te
psyche de li sche on der zoek) deze ef fec ten ne ge ren, om dat ze ge zien wor -
den als on be we zen en ir ra ti o neel is mis schien een ge luk kig toe val. Maar 
we moe ten onze ogen niet slui ten voor wat er zou ge beu ren als ‘magisch 
misbruik’ toe ge voegd zou wor den aan de lijst met argumenten tégen het
gebruik van psychedelica.

Re li gies, per de fi ni tie ma gi sche in sti tu ten en vol ma gi sche prak tij ken
zo als bid den en trans mu ta ties, zul len zich be dreigd voe len. Won de ren
zijn hun ding en zij hou den niet van com pe ti tie. Po li ti ci zou den de an ti -
ma gi sche sen ti men ten on der het ge wo ne volk kun nen ge brui ken om het
ge bruik en on der zoek verd er uit te ban nen. De be we ging zal wor den ge -
la beld als on der grond se vood oo en de voorpagina’s zou den schreeu wen
over heksen, dui vels kun ste naars en hoe po li ti ci zwar te ma gie ge brui ken. 
Dit klinkt overd re ven maar in veel Afri kaan se en in heem se ge meen -
schap pen was en is dit het ge val. Ma gie en be to ve ring zijn er onderdeel
van de dagelijkse politiek; de macht van leiders is er vaak op gebaseerd.

Dus met alle po si tie ve ef fec ten van psyche de li ca die vaak op con fe ren -
ties en in de li te ra tuur wor den ge pre sen teerd, is er echt een ri si co dat het 
ma gi sche op een dag se rieus wordt ge no men en ge la beld als ge vaar lijk
en slecht, ter wijl de po si tie ve ef fec ten wor den ge ne geerd. Als de pa ra -
psycho lo gie echt zou be wij zen dat bij voor beeld be to ve ring zou wer ken,
dat ge dach teng ol ven een ef fect heb ben (in een ay a hu as ca ri tu eel is het
waar schijn lijk dat je ge dach ten, pro ble men of trauma’s op pikt van de ge -
ne naast je) en waar zeg gen en voorspellingen blijken te werken, dan is
de deksel van de beerput.

“Het meest barm har ti ge in de we reld is, vol gens mij, het on ver mo gen
van de men se lij ke geest om al zijn in houd met el kaar in ver band te
breng en. We le ven op een vre dig ei land van on we tend heid in het mid -
den van zwar te zee ën van on ein dig heid, en het was niet de be doe ling
dat we ver zouden moeten reizen.”.

(H.P. Lo ve craft, The Call Of Cthul hu)
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� 7 Een vei li ge en hei li ge plek

Rond psyche de li ca ge bruikt men vaak het woord ‘heilig’ of ‘gewijd’ en
dat is niet toe val lig. Het tra di ti o ne le doel van het ge bruik van psyche de -
li sche mid de len in ou de re cul tu ren was het bin nen tre den van een ruim te
op een an der ni veau, een bij na ge hei me we reld voor bij het nor ma le, dus
het woord heilig is hier op zijn plaats. 

De ‘vader’ van de LSD, Albert Hof mann, be na druk te op het his to ri sche
event ter ge le gen heid van zijn 100e ver jaar dag in 2006 in Ba sel dat deze 
mid de len ‘Sacrale Drogen’ zijn, hij zag ze als sa cra men ten waar niet te
licht mee mag wor den omgesprongen.

Hei lig en sa craal wij zen naar het zelf de; dat je een plek en een di men sie
bin nen treedt waar het ‘andere’ aan we zig is. Wat dat an de re is, dat ach ter 
dat ge ne ligt dat in onze ei gen geest ver blijft of aan raak baar is, hangt af
van je ei gen over tui ging en, je re li gie of kosmologie. 

Maar la ten we met de plek be gin nen waar de trip of het ri tu eel gaat
plaats vin den. Het vin den of het cre ëren van een ‘heilige plek’ of ‘heilige 
ruimte’ is een goe de stap in het pro ces; het helpt je fo cus sen en het kan
zelfs op ma gi sche wij ze hel pen om de doe len die je voor je in ner lij ke
reis hebt be paald te realiseren.

Vei lig heid voor al les
De plek waar je gaat trip pen is be lang rijk, het is on derd eel van de ‘set en 
setting’ en verd ient alle aan dacht. Ie der een zal snap pen dat een der ge lij -
ke plek vei lig moet zijn en be scher ming en com fort moet bie den, zo wel
tij dens als na de trip. Zo’n plek is bij voor keur af ge schermd van de in -
vloe den van de bui ten we reld, zo als la waai en an de re ver sto ring en. Het
helpt bij voor beeld al om de huis bel en aan we zi ge te le foons en com pu -
ters uit te zet ten.  Hoe wel voor veel men sen een fes ti val of feest de plek
is waar ze voor het eerst ken nis ma ken met dit soort mid de len, is dat
vaak niet de bes te ma nier om voor het eerst die an de re psyche de li sche
we reld te ver ken nen. Je kunt be ter iets intiems zoeken of een rustige
plek in de natuur kiezen.

Een vei li ge plek is een eer ste stap, een hei li ge plek is de vol gen de en
daar komt meer bij kij ken dan al leen het voor ko men van ver sto ring en.
Om dit te be grij pen kun nen we kij ken naar het be grip hei li ge ruim te (sa -
cred spa ce) zo als dat in ri tu e len en re li gie wordt ge bruikt. Ri tu e len zijn
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een eeu we nou de ma nier om in een an de re staat van be wust zijn te ge ra -
ken. We kun nen dan ook le ren van de oude tra di ties waar spe ci a le plek -
ken in de na tuur en la ter tem pels, ker ken, ash rams en der ge lij ke dé plek -
ken wa ren om con tact te ma ken met de in ner lij ke én de bovennatuurlijke 
wereld, vaak via rituelen en ceremonies.

Een van de een vou dig ste ri tu e len is bid den. Hoe wel dat over al en al tijd
kan wor den ge daan, ge ven de mees te men sen en tra di ties toch de voor -
keur aan een rus tig mo ment en waar mo ge lijk een spe ci a le plek, zo als in 
een kerk of ka pel, in de na tuur, ‘n tem pel of op een speciaal plekje in
huis.

Tij de lij ke Au to no me Zone (TAZ)
In fei te cre ëer je tij dens het bid den een klei ne hei li ge ruim te, een plek
waar je in con tact kunt ko men met de an de re di men sie, voor dat mo ment 
af ge schei den van de da ge lijk se rou ti ne en ge lui den. Een ruim te die past
bij het idee van de anar chis ti sche schrij ver en dich ter Ha kim Bey (P.L.
Wil son) over een ‘Tijdelijke Au to no me Zone’ (Tem po ra ry Au to no mous
Zone), een plek waar de oude re gels niet meer van toe pas sing zijn en
waar veiligheid, vrijheid en autonomie heersen. 
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Dit con cept heeft waar de als je naar re li gieu ze ri tu e len kijkt, maar ook
naar fes ti vals en ge meen schap pen en bij (com pu ter-)spel le tjes, vir tu al
re a li ty en the a ter en zelfs wan neer je on der ge dom peld bent in een boek
of mu ziek. Een TAZ is een es sen tieel plat form voor het psycho lo gi sche
trans formatie pro ces dat ge ba seerd is op de kwa li tei ten ‘par ti ci pa tie,
iden ti fi ca tie en re a li sa tie’ (en die ko men over een met lichaam, emo tie
en cog ni tie) in de con text van set en set ting, die sa men een re sonan tie
cre ëren (let wel, met po si tie ve en negatieve pieken, de tegenwind doet
de vlieger stijgen). 

Deze drie fac to ren, die dus je hele ‘zijn’ bij het pro ces be trek ken, ver -
ster ken el kaar maar vra gen dus eerst om een af schei ding van het
‘normale’, een vei li ge plek met vrij heid om te ex pe ri men te ren. Pas dan
kun je je vrij voe len, kan er iden ti fi ca tie plaats vin den (met iets dat je
oude iden ti teit ver vangt of over stijgt), even als re a li sa tie (in zicht) en dat
on der steund door par ti ci pa tie mecha nis mes bin nen de groep (mee doen,
voe len, spe len of sa men zing en), ui tein de lijk re sul te rend in tranformatie, 
innerlijke groei, meer bewustzijn.

Zo’n vei li ge plek, waar de nor ma le re a li teit is bui teng eslo ten of ver -
vang en door een ‘nieuwe wereld’, blijkt dus een van de nood za ke lij ke
voor waar den om ‘leren’ of het ve ran de ren van je voor ge pro gram meer de
we reld beeld (of zelf beeld) mo ge lijk te ma ken. Dat geldt in the ra pie, op
school, maar ook bij al ler lei ac ti vi tei ten die met le ren, groei en trans for -
ma tie  te ma ken heb ben. Bin nen ri tu e len is dit heel be kend; initia tie-ri tes 
zo als de stap van jong en naar man vin den dan ook meest al plaats op ge -
ïsoleerde plek ken waar je al je voor oor de len wel los móet la ten. Je
wordt daar uit ge no digd (of ge dwong en) om een tus sen- of grens ge bied
te be tre den waar je on ze ker wordt, ui tein de lijk het oude los laat en de
stap over de drem pel van een nieu we we reld zet; met een nieu we sta tus,
re gels, mo ge lijk he den. Dit houdt het her pro gram me ren van je zelf beeld
en over tui ging en in; je gaat een an der mens wor den. Omdat zul ke ini ti a -
tie ri tu e len van ouds her in veel cul tu ren voor ko men kun nen we veel le -
ren van hoe dit ge daan wordt. Ze gaan te rug tot de oer tijd maar ook
tegenwoordig zijn ze onderdeel van veel trainings pro gram ma’s,
bootcamps, vrijmetselaars rituelen, etc.

Het idee van zo’n tij de lij ke au to no me zone is erg re le vant voor een
psyche de li sche trip, de ul tie me vir tu al re a li ty er va ring in de ei gen geest.
Een trip, voor al als het doel per soon lij ke of spi ri tu e le groei is, is op zich
een soort ri tu eel (en vele oude ri tu e len ge bruik ten psyche de li ca). Dus
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waar om zou den we de eeu we nou de en be we zen aan pak niet ge brui ken
en een hei li ge, ri tu e le reis ma ken? Dit kan al leen of in een groep maar
bij voor keur dus op een spe ci a le plek met de juis te ener gie en zo min
mo ge lijk kans op ver sto ring. Het is na tuur lijk een voor waar de dat
‘trippers’ en ‘sitter’ zich ge mak ke lijk en re laxt voe len maar het is echt
de moei te waard om een ‘heilige plek’ te creëren en deze tijdens de trip
ook in stand te houden.

Hei li ge plek ken lo pen uit een van berg top pen, een plek je on der een oude 
eik of bij een wa ter val tot steen cir kels uit de Pa le o li thi sche tijd, ma je stu -
eu ze ka the dra len, mos kee ën of tem pels. He laas zijn de mees te van de
laatst ge noem de plek ken niet erg ge schikt voor waar we het hier over
heb ben om dat er an de re be zoe kers of sup poos ten zijn of sim pel weg om -
dat ze af ge slo ten zijn. We kun nen ech ter van de ma nier waar op ze ge -
con stru eerd zijn wel le ren hoe we onze ei gen hei li ge plek kun nen vin den 
of cre ëren. Dit kan in of bij het ei gen huis zijn, bij voor beeld in de tuin of 
een spe ci aal hier voor ing ewij de ka mer. Hier ho ren ui ter aard enk ele lo gi -
sche en ra ti o ne le voor zorgs maat re ge len bij voor de duur van de trip en
een veilige en relaxte terugkeer, zoals afscherming van buren of
toevallige passanten.

La ten we nog wat die per ing aan op wat ‘heilig’ be te kent. Het woord
dien de in de oud ste Ger maan se tek sten meest al als ver ta ling van het La -
tijn se sanc tus: ge wijd, vol maakt, on aan tast baar. Het heeft de zelf de wor -
tel als het woord ‘heel’. Er zijn hei li ge plek ken die per ma nent zijn, zo als 
ker ken, ter wijl in ou de re re li gies en (neo)pa ga nis ti sche (hei den se) tra di -
ties bij voor beeld (af ge le gen) ri tu e le plek ken in de na tuur wer den ge -
bruikt. Om een plek ‘heilig’ te ma ken moet hij voor be reid en ge wijd
wor den. Dit vraag om enk ele ri tu e le stap pen, zo als toe stem ming vra gen
aan de ei ge naar en de gees ten (spi rits) van de plek, een cir kel ma ken, de
vir tu e le gren zen aang even met sym bo li sche mid de len en eventueel een
altaar maken waar je objecten met speciale betekenis op kunt plaatsen.

Een ri tu eel heeft in het al ge meen drie doe len: psycho lo gisch, so ci aal en
ma gisch. Met an de re woor den, het heeft ef fect op de geest van de deel -
ne mers, op hun on der linge re la ties en de groep, maar ook op het be rei -
ken van iets dat voor bij het ra ti o ne le ligt. De hei lig heid van een plek
werkt in al deze drie do mei nen; het heeft in vloed op de psyche, de so ci -
a le ma trix en het magische. 

Een hei li ge plek moet dus ook vei lig zijn waar het aank omt op in vloe -
den van de bo ven na tuur lij ke we reld, zo als spi ri tis ti sche krach ten en
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gees ten. Ook al ge loof je niet in dit soort krach ten of en ti tei ten, het loont 
al tijd om de plek af te schei den en in te wij den om dat het daar mee
psycho lo gisch een plek wordt voor bij de da ge lijk se re a li teit. Je duidt aan 
dat de trip spe ci aal, waar de vol en op een be paal de ma nier privé is. Dit
kan op vele ma nie ren gebeuren, zowel met de groep als alleen. 

We gaan er van uit dat de be tref fen de plek schoon is, vrij van over bo di -
ge rom mel en lek ker ge lucht. Het is goed om dan te be gin nen met het
spi ri tu eel rei ni gen van de plek door het bran den van sa lie of wie rook,
waar mee je een spe ci a le at mo sfeer cre ëert. Met een klein vuur tje of een
kaars laadt je de plek verd er op. Het trek ken van een cir kel, steun vra gen 
aan de vier wind rich ting en, he mel en aar de en het in ner lijk vuur ver wel -
ko men, ter wijl je hel de re gren zen schept met wat van af dat mo ment
‘buiten’ is, zijn de eer ste een vou di ge stap pen. Dit kan uiteraard op vele
manier worden uitgebreid.

Op deze wij ze ko men de deel ne mers de hei li ge plek of cir kel niet al leen
in de geest bin nen maar ze ma ken liefst ook een fy sie ke stap of gaan
door een poort, waar ze zich zelf toe wij den aan het doel en het zo in hun
lichaam en geest ank eren. Elkaars han den vast hou den en sa men
‘chanten’ zorgt voor een ‘heilige’ onderlinge band. 

Het is zin vol om het ‘sa crament’ (het te ge brui ken mid del) op een cen -
tra le plek of al taar te leg gen en daar mee de spi rit of le raar te eren die er -
mee ge as so cieerd wordt, dan om steun te vra gen en je een tijd je te con -
cen tre ren op het die pe re doel van de trip. Met onze gees ten (en han den)
kun nen we het mid del ‘opladen’; door onze in ten tie erin te stop pen ma -
ken we het nog specialer en krachtiger. 

Het hele idee van een groeps geest (group mind) die in zo’n ri tu e le con -
text kan ont staan, komt neer op een syn chro ni sa tie van de ge nen die in
de ruim te of kring aan we zig zijn en hun ener gie en in ten tie op één lijn
breng en. De groepsgeest kan erg krach tig zijn, denk maar aan gro te
sport eve ne men ten of de mon stra ties, en het con cept van de hei li ge plaats
helpt om er een po si tie ve kwaliteit aan te geven.

Groeps geest, com mu ni tas, ef fer ves cen ce 
Op fes ti vals waar deert men vaak het groeps ge voel, de ‘tribal revival’
van het bij een stam ho ren, de iden ti fi ca tie met wat we zien als een ver,
maar boei end ver le den. In groe pen ont staat dat; de saam ho rig heid, sa -
men iets doen, de ‘group mind’ wordt meer over heer send dan de in di vi -
du e le stem ming. Dan ook ne ga tief uit pak ken, door het dol le heen zo als
bij hooligans en mas sa hys te rie maar ook extatisch en positief.
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Bij ge bruik van psyche de li sche mid de len, maar ook van al co hol, komt
dit groeps ge voel nog ster ker naar vo ren en een ri tu e le set ting ver sterkt
het nog. We gaan dan mak ke lij ker mee met de groeps geest, wor den ge -
voe li ger voor sug ges ties en voor de groeps druk (peer pressu re). Het lijkt 
wel als of we ons denk en en voe len syn chro ni se ren, we ver lie zen onze
iden ti teit en rui len die in voor die van de groep of de lei der. Zelfs bij vrij 
klei ne groe pen ge beurt dit al, en sa men met wat an de ren een trip ma ken
brengt niet al leen dat groeps ge voel (‘bonding’) maar ook iden ti teits-
 overd racht. Je gaat mee in wat an de ren of de groep denk en, voe len en
doen, en dat kan ge vaar lijk zijn, is dat wel wat past in jouw nor men en
waar den? Dit pro ces heeft ook te ma ken met het op ze nuw ni veau na -
doen en vol gen van wat we op pik ken van an de ren, men spreekt over
spie gel neu ro nen (mirror-neuronen) die ons gedrag dan weer sturen. 

Sa men in een an de re staat van be wust zijn ra ken is een bij zon de re er va -
ring, en dat zien we dan ook te rug in de ri tu e len en fes ti vals van al ler lei
cul tu ren. Vaak vor men der ge lij ke ge beur te nis sen zelfs de kern van een
cul tuur, deel na me be paalt je sta tus, ver sterkt de ge za men lij ke over tui -
ging en en het gevoel er bij te horen.

Antro po lo gen zo als Vic tor Tur ner (hij noem de dit com mu ni tas) en Emi -
le Durkheim (col lec ti ve ef fer vescen ce was zijn term) be stu deer den dit,
maar veel van het denk en en de re search op dit ge bied gaat voor al over
ne ga tie ve ef fec ten. Men spreekt dan over in-group en out-group, over
crowd iden ti ty en col lec ti ve mind. Sig mund Freud stel de dat in een
groep ons on be wus te meer naar vo ren komt en we ons ei gen su pe re go
(de nor ma li se ren de in vloed) in rui len voor het ego van de lei der, er is
spra ke van ‘dein di vi du a ti on’. Gus ta ve LeBon’s schreef over mas -
sa-psycho lo gie en over ‘con ta gi on the o ry’(be smet ting), en ook Wil helm
Reich’s werk is in te res sant, maar dat gaat toch voor al over de ne ga tie ve
ef fec ten. Er zijn ook an de re mo del len, zo als de vi sie van Richard Daw -
kins, die over ‘me mes’ spreekt, en er zijn al ler lei ex pe ri men ten, zo als het 
be roem de maar zwaar ge ma ni pu leer de Stan ford Pri son Expe ri ment (P.
Zimbardo) waar in ei gen lijk al leen dui de lijk werd dat als je men sen in
een groep be paal de rol len (identi teit) en machts po si ties geeft, men die
dan over neemt en gaat uit le ven. Het draait, net als bij de be ken de maar
ook ge ma ni pu leer de en naar la ter bleek vals ver sla gen en ge ïnter pre -
teerde Milgram ex pe ri men ten (in op dracht straf fen met stroom schok ken
van proef per so nen) al le maal om het ver lies van de eigen identificatie en
meegaan met wat wordt voorgehouden of opgelegd, als groepsdruk of
om de wetenschap of de onderzoeker te helpen. 
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De ge va ren van ‘groeps denken’, zo als be spro ken in Irving Janis ‘Vic -
tims of Groupthink’ uit 1972, zijn het over schat ten van de groep en de
macht en mo re le su pe ri o ri teit er van, het geen kan lei den tot een il lu sie
van onk wets baar heid, overd re ven op ti mis me en het ne men van risico’s.
Er groeit een on be twist ge loof in de waar heid van de ei gen groep, die
vaak re sul teert in be krom pen heid waar bij waar schu wing en wor den ge ra -
ti o na li seerd en ge va ren ge ne geerd. Zulk groeps ge drag wordt ook ge ka -
rak te ri seerd door het ste re o ty pe ren van de op po si tie (de vij and, zij=niet
wij) en de druk richting uni formi teit en conformiteit.

Ei gen lijk is er niet zo erg veel be kend over hoe we func ti o ne ren in een
klei ne re groep met een be paald doel zo als bij een psyche de li sche reis. 

Men pro beert in bre der ver band na tuur lijk wel uit te vin den wat nu pre -
cies tot een goed team en groeps ge voel leidt. Dat is voor or ga ni sa ties en
be drij ven be lang rijk, maar meer dan vage ma na ge ment-kre to lo gie le ver -
de dat niet op. Een team ‘werkt’ of niet. Onder meer Google be stu deer de 
dit in ten sief, maar kwam tot de con clu sie dat er geen dui de lij ke con di -
ties of con stel la ties zijn die suc ces voor spel len, wel dat in goed draai en -
de teams ie der lid een gelijkwaardige inbreng blijkt te hebben.

Voor wat be treft het in een groep en in ri tu e le set ting ge brui ken van
mid de len is dus ei gen lijk al leen te stel len, dat het doel, de iden ti teit en
in stel ling van de lei der erg be pa lend is en dat je re la tief kri tisch moet
kij ken naar wie er mee doet en wat hun in steek is (fun, trans forma tie of
ont snap pen). Groep-trips zijn dus wel si tu a ties, waar ge wen ste of ong -
ewen ste be ïnvloeding kan op tre den. Juist wan neer we onze nor ma le
iden ti teit als het ware op ge ven, en dat ge beurt in een trip, gaan we ook
al ler lei so ci a le con ven ties en ve rant woor de lijk heid los la ten. Dat kan po -
si tief of ne ga tief uit wer ken; daar om is een struc tuur, zo als bij voor beeld
de San to Daime ayahuasca rituelen die bieden, niet over bodig. 

Ti ming
Hei lig kan ook te ma ken heb ben met het tijd stip. In de ou de re tra di ties
wor den plaats en tijd van een ri tu eel of feest vaak ge re la teerd aan he -
mel se con stel la ties, zon ne wen des en der ge lij ke. De ster ren spe len dan
ook een rol. Als je dat be lang rijk vindt, kun je ook een astro loog con sul -
te ren om een gun stig moment te kiezen voor je trip. 

De ruim te be wa ken
Als de plek klaar en ge wijd is, blijft een ze ke re in span ning no dig om
hem vei lig en af ge schermd te hou den, ook te gen vij an di ge ener gie ën en
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gees ten van bui ten af. Hoge ener gie (bin nen de cir kel) trekt en ti tei ten aan 
en deze weg hou den is een taak voor al len, maar voor al voor de meer er -
va ren trippers en sitters. 

Het vast hou den van de goe de ener gie is een be lang rij ke taak, voor al bij
gro te re groeps eve ne men ten; het is een soort ‘spirituele beveiligings -
dienst’. De ener gie van een plek be wa ken be te kent ook dat het bin nen 
gaan en ver trek ken, ook om naar het toi let te gaan, op een be paal de ma -
nier ge re gu leerd zijn. Het is een goed idee dit in een ri tu e le vorm te gie -
ten. Dit ver groot niet al leen het ge voel dat men een bij zon de re plek bin -
nen treedt maar het voor komt ook dat deel ne mers op ei gen hout je gaan
rond zwer ven of ver trek ken zon der ie mand te waar schu wen. Na tuur lijk
is pri va cy nut tig maar het helpt in dit geval om in de gaten te houden
waar iedereen is.

Net zo als er een be gin is aan het ma ken van een hei li ge plek moet er ook 
een for meel ein de zijn; de cir kel moet ge slo ten wor den. Er komt een ein -
de, een af slui ting, mis schien een ‘sha ring‘. Dit be te kent ook dat za ken
die om hoog kwa men tij dens de trip en nog niet zijn op ge lost nu be spro -
ken kunnen worden. 

De deel ne mers be lo ven (voor af) on der ling dat wat er ook ge beurd is, dit
bin nen de groep blijft. Pri va cy en ge heim hou ding zijn een es sen tieel on -
derd eel van het vei lig heids as pect. Feed back kan heel pro duc tief zijn,
maar die kan het bes te wor den ge ge ven in de vei lig heid van de hei li ge
ruim te en moet niet blij ven hang en, of
zelfs ver spreid wor den, in het nor ma le le -
ven en in ter ac ties. Wat in de cir kel is ge -
beurd, blijft in de cir kel; soms is het
goed dit aan het be gin goed te be na druk -
ken.
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� 8 De eer ste keer

Het in slik ken van je eer ste pil of pad den stoel is een avon tuur. Als al les
goed gaat zal het een op win den de trip wor den. Het kan een vreem de en
be to ve ren de maar soms ook een on ple zie ri ge ervaring worden. 

Voor ve len zal het de eer ste keer zijn dat ze een an de re staat van be -
wust zijn er va ren, los van wa ken, sla pen of de droom staat. Dat is span -
nend, je bent nieuw gie rig naar wat dat in houdt. Zo’n eer ste trip is in ze -
ke re zin een sprong in het duis ter.  Niet voor ie der een, som mi ge men sen 
krij gen een ge voel van her in ne ring om dat ze een der ge lijk toe stand eer -
der mee maak ten in de vorm van een OBE (Out of Body Expe rien ce),
Bij na dooder var ring (NDE), me di ta tie, yoga, spor ten of een an de re spe -
ci a le ont moe ting of er va ring. Voor an de ren is de trip ook een ont moe -
ting met wat ze in de kunst, in flims en com puter ga mes en te gen woor dig 
met vir tu al (VR) en aug men ted re a li ty al een beet je ken nen. Ze
herkennen de beeldtaal van ook door psychedlica geïnspireerde
artiesten.

De pro ces sen die tij dens een trip onze geest trig ge ren zijn ei gen lijk vrij
nor maal. De stof fen die er bij be trok ken zijn wor den na me lijk ook door
het lichaam zelf ge maakt, zo als DMT en seroto ni ne. Je kunt de zelf de er -
va ring en dan ook heb ben zon der drugs, bij voor beeld door vas ten, me di -
ta tie, sport of door sim pel weg ver liefd te wor den. Ze heb ben al len het -
zelf de re sul taat: jou naar het pa ra dijs te brengen (of soms naar de hel…).

Wees voor be reid en ver pest je psyche de li sche
‘maagdelijkheid’ niet
Het is net als met seks: er is maar één eer ste keer en deze er va ring her -
haalt zich nooit meer.

Je be treedt een nieuw en an der ge bied. De eer ste keer zal je de we reld
zien ve ran de ren, je per spec tief voe len wank elen en je be wust zijn opent
zich. Je kunt je dan heel open, kwets baar en out-of-con trol voe len. Het
is een won der lij ke reis, maar je moet wel vlie gen zon der vleu gels en
zon der vang net. Het hele idee is dat je juist door het los la ten van de con -
tro le op ti maal van je trip kunt ge nie ten. Dit is geen mak ke lij ke stap.
Maar als het lukt wordt het ze ker een ge beur te nis die je le ven kan ve ran -
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de ren. Deze kijk op wat Dan te Aleg he ri La di vi nia com me dia (de god -
de lij ke ko me die) noemt, kan je de rest van je leven bijblijven.

Het moge dui de lijk zijn dat het hier iets bij zon ders be treft dus het is
goed om vol doen de in for ma tie te heb ben over de mo ge lij ke ef fec ten van 
de be tref fen de drugs voord at je ze gaat ge brui ken. Dit boek kan daar bij
hel pen. Maar je kunt ook in ge sprek gaan met men sen die meer er va ring
heb ben en hun ad vies vra gen, of nog meer boe ken le zen of op in ter net
zoe ken. Onbe kend maakt on be mind; open com mu ni ca tie is veel be ter en 
het ver min dert echt de kans op een on pret ti ge er va ring. Als je goed ge -
ïnformeerd bent wordt een groot deel van die angst vooraf al onscha -
delijk gemaakt.

Dus wees voor zich tig, be reid je zelf goed voor, neem de no di ge tijd en
ruim te en zorg dat je in goed ge zel schap bent. Maar mis schien nog be -
lang rij ker: laat je zelf niet ver lei den om te snel een trip te ne men al leen
maar om dat je geen nee durft te zeg gen of om dat je bang bent er niet bij
te horen.

Wees je er van be wust dat je le ven een an de re wen ding kan ne men door
een psyche de li sche er va ring. Niet al leen be ruch te psyche de li ci, zo als
Tim Leary, maar ook veel mu zi kan ten, we ten schap pers, dok ters, pries ter 
en veel spi ri tu e le men sen en le ra ren heb ben een ‘blik’ in de an de re we -
reld ge wor pen met be hulp van LSD, ma gic mush rooms of an de re sub -
stan ties. Zij raak ten ge ïnteresseerd in deze ‘veranderde’ staat van be -
wust zijn en het zou dom zijn om men sen zo als Ste ve Jobs, Phi lip Glass,
Hus ton Smith, Ram Dass (D. Alpert), Te ren ce McKen na, Aldous
Huxley of Ro bert Anton Wilson als simpele junkies af te schilderen.
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� 9 De in te gra tie, de te rugkeer

Erva ren trip pers we ten het, de in heem se tra di ties eren het en de psychi a -
ter die men sen met slech te tri per va ring en be han delt, zal het je ver tel len:
na een trip is het niet mak ke lijk maar wel heel be lang rijk om goed ‘terug 
te komen’. Het is de tijd om in zich ten te in te gre ren en op nieuw je ‘zelf’
in el kaar te zet ten, die dan ho pe lijk wat min der door het ver le den wordt
ge hin derd en wat meer open staat voor de we reld. Ti mo thy Leary zei
vaak: “High wor den is mak ke lijk maar te rug ko men en de inzichten
behouden is veel moeilijker”.

Ge du ren de de trip zijn onze de fen sie mecha nis mes weg en zijn we vrij.
Op zijn minst een deel van ons ego, het mas ker waar van we denk en dat
wij het zijn, verd wijnt. De len van ons pant ser, dat be staat uit wat we
nor ma ler wij ze denk en dat we zijn en we ten, ons ver on der stel de zelf, valt 
uit een. We blij ven over met wat in eer ste in stan tie een cha os lijkt, een
psychotis che staat, zon der iden ti teit om ons aan vast te klam pen. Maar
dit biedt te ge lij ker tijd toe gang tot de nieu we per spec tie ven en de vreem -
de avon tu ren van een trip. Gro te in zich ten kun nen ont staan en er is een
nieuwe, eigen logica en causaliteit. 

Maar wat ge beurt daar mee als de re a li teit weer aank lopt? Als de trip op
zijn ein de loopt en de re a li teit tot ons doord ringt en de trip per weer bij
zijn ‘normale’ zin nen komt, los sen de uit ge brei de vi si oe nen, de die pe
ge voe lens, de schoon heid, vre de en het ge voel van ver bon den heid lang -
zaam op in de har de, alledaagse werkelijkheid.

Als de piek van de trip over is, de ef fec ten ver vaagd, het nor ma le be -
wust zijn het weer over neemt en de we reld zijn oude vorm en kleur te -
rug krijgt, zit jij, de te rug ke ren de psycho naut, on be schermd en met de
brok ken. De trip gaf je van die ge wel di ge ge voe lens en je wil de mis -
schien nog wel veel lang er in die staat blij ven, maar toen kwam toch het
ein de in zicht. Maar fei te lijk is dit het punt waar op het ech te ‘werk’ be -
gint. De in te gratie fa se, die jouw iden ti teit her bouwt, is de kans om de
stuk jes op nieuw te schik ken. Het nor ma le pant ser van ong evoe lig heid,
ego en mas kers zit nog niet op zijn plek, hoe wel je voelt dat het te rug -
komt. Dit is je kans om keu zes te ma ken en om mecha nis mes en spel le -
tjes die je hebt doorzien en als illusionair hebt ervaren, los te laten.

En dat is moei lijk om dat alle nor ma le le ven weer om ac tie vraagt, of dat
nou is naar het toi let gaan, de te le foon op ne men, te le vi sie aan zet ten,
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e-mails chec ken, naar de wink el ren nen voor wat te eten of een si ga ret.
Dit is het mo ment dat je de tijd moet ne men en niet te rug moet ren nen
naar je oude spel le tjes en mas kers. Wees aar dig voor je zelf, zoek een
rus tig plek je en ge bruik al wat mo ge lijk is om te re laxen. Pas op voor
oude pa tro nen, oude pro jec ties want je om ge ving is vol met oude hints,
trig gers en programma’s. Dat is ook de re den dat thuis trip pen niet het
meest op ti maal is, want al les no digt je daar uit om weer in die oude pa -
tro nen te val len. Mis schien heb je be hoef te om je er va ring en te de len
met de ge nen die je na bij staan maar let op! Zij zijn mis schien ook wel
de ge nen die mak ke lijk ‘op jouw knop pen drukken’ en dat kan mogelijk
net iets teveel van het goede zijn.

Take it easy
Bij het plan nen van je trip moet je vol doen de tijd in rui men voor dit ge -
deel te. Zorg dat je dan niet klem zit tus sen af spra ken, werk of an de re
ver plich ting en. Pro beer niet te snel weer in je oude rit me te stap pen. Re -
lax, ge niet van de na-ef fec ten door niet met een weer in de hoog ste ver -
snel ling te gaan. Blijf, in dien mo ge lijk, in de zelf de ruim te; de ‘heilige
plek’ die je hebt ge maakt zal je nog een tijd blij ven beschermen en
koesteren.

Het is nu tijd om al les te ver wer ken. Veel slechte trips (bad trips) zijn ei -
gen lijk he le maal geen slech te trips maar al leen een slecht ‘terugkomen’.
In die spe ci a le, ge voe li ge staat van lan den ben je als een pas ge bo ren
baby die klaar is om de we reld op nieuw te zien; ver pest dat niet. Het
mooi ste wat je je zelf en an de ren kan ge ven is nu de tijd ne men om te re -
laxen en de er va ring op een vrien de lij ke ma nier te ver wer ken. Op die
ma nier blij ven de po si tie ve ont dek king en, de nieuw ont dek te feed -
back-loops en het ge voel van ver won de ring dat je had ge du ren de de trip
lang er bij je; ze blij ven mo ge lijk zelfs voor al tijd een per ma nent deel
van je per soon lijk heid. De me det rip pers zijn, deels als spie gel van jouw
ei gen stem ming, in deze te rug kom fa se meest al heel aar dig, ge voe lig en
em pa tisch. Het kan dan goed zijn om je er va ring en met die an de re trip -
pers of de sit ter(s) te delen, maar voel je niet verplicht en verplicht ook
anderen tot niets.

Je kunt echt er va ren trip pers en psycho nau ten her ken nen om dat ze kwa -
li tei ten als to leran tie en em pa thie goed ge ïntegreerd heb ben. Hun open -
heid is ver groot. Meer to le ran tie wordt vaak ge noemd, men kijkt wat
min der ver oor de lend naar an de ren en de we reld. Als je de hel in je zelf
hebt be leefd en je donk ere kan ten hebt her kend, dan ac cep teer je dat ook 
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wat mak ke lij ker in an de ren. Psycho lo gisch on der zoek heeft vast ge steld
dat dat het een van de meest voor ko men de blijvende effecten van
trippen is. 

Het pro ces van ge lei de lijk de nor ma le staat bin neng aan is, meer nog dan 
de trip zelf, een kans om op zach te wij ze je per soon lijk heid en je de fen -
sie mecha nis men te ve ran de ren en pa tro nen los te la ten die voor jou niet
lang er van nut zijn. Dit is het mo ment om aan deze bij zon de re in zich ten
te wer ken, de schet sen of aan te ke ning en die je hebt ge maakt te be grij -
pen, de sitter(s) te vra gen wat je hebt ge mom peld en de ba lans op te ma -
ken van al je ontdekkingen, binnen of buiten jezelf. 

Een al te snel le en te har de bloot stel ling aan oude pa tro nen, toe stan den,
ou ders die bel len, etc., is niet zo goed. Pro beer in deze kwets ba re staat
lang zaam en be wust te rug te ke ren. Vraag je zelf af of je oude me ning en
en re ac ties met be trek king tot de bui ten we reld en men sen om je heen
wer ke lijk zo moe ten zijn als ze al tijd wa ren. Wat brengt het jou om vast
te hou den aan die pa tro nen en oor de len, hoe veel pro jec tie zit erin, hoe -
veel oude pijn en trauma´s durf je los te laten?

Een goe de me ta foor is om een psyche de li sche trip te zien als een ij ze ren 
staaf in het vuur. Als het warm wordt wordt het ij zer zacht en plooi baar
en kan het in elke vorm wor den ge bo gen. Dat is wat de smid doet; hij
neemt het ij zer uit het vuur en ge bruikt zijn ha mer om het pre cies zo te
vor men (en ster ker te ma ken) als hij wil. Tot het af ge koeld is en weer
hard.

Het zelf de ge beurt met jouw per soonlijk heid (ego, iden titeit) die tij dens
de trip zacht en zelfs plooi baar wordt waard oor je het voor zich tig een
beet je kunt ve ran de ren. Deze ve ran de ring en vast hou den en la ten kris tal -
li se ren in de te rug kom fa se is de uit da ging. Voor veel men sen kan de te -
rug kom- en in te gra tiefa se ook de meest cre a tie ve tijd zijn. Omdat de in -
zich ten nog vers zijn, is dit het mo ment om ze op te schrij ven of om te
zet ten in mu ziek, kunst of nieu we pa tro nen in lichaam en geest; de
sappen stromen!

Het hele con cept van chil len of chill-out ruim tes op fees ten is in dit op -
zicht heel goed. Men heeft be gre pen dat men sen met in ten se er va ring en
een vei li ge, rus ti ge en com for ta be le plek no dig heb ben om te rug te ke -
ren van hun high, of die nou ver oor zaakt werd door drummen, dansen of 
drugs.
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Te rug naar nor maal
Zorg goed voor je zelf, een douche, wat lek kers om te eten, gun je zelf de
tijd om bij te ko men en de trip te ver wer ken. Je moet mis schien heel wat 
af val stof fen kwijt, je lichaam is in ten sief be zig ge weest, soms ruik je
zelfs heel an ders. Mis schien kun je moei lijk in slaap ko men, de in ten se
er va ring en blij ven door wer ken en als je slaapt ko men er soms hef ti ge
dro men. Pro beer die vast te hou den, schrijf ze op of deel ze, er kun nen
be lang rij ke boodschappen in zitten.

Na een paar uur zijn de mees te ef fec ten wel over en kun je naar huis
gaan, naar bed, iets leuks gaan doen of ge woon ont span nen. Maar let op, 
je rij vaar dig heid kan nog wel be perkt zijn, ook op de fiets. Je in schat ting 
van af stan den, even wicht en snel he den is mis schien nog niet op ti maal.
Je bent ook straf baar als je on der in vloed deel neemt aan het ver keer en
an de ren in ge vaar kan breng en; de po li tie kan een drugstest doen. 

De vol gen de dag kun je je nog heel goed voe len, er zijn nog psycho lo gi -
sche en che mi sche na-ef fec ten, vaak po si tief. Met name bij XTC en der -
ge lij ke mid de len, komt er na een paar da gen ech ter ook wel een soort
dip; je ener gie is op, in de trip heb je als het ware te veel ener gie ver -
bruikt en dat moet je dan be zu ren. Voor al als je het week end flink door
hebt ge danst kan die ‘dinsdag dip’ er flink in hak ken. Bij veel vul dig ge -
bruik en te wei nig her stel rust kun je rode ogen heb ben, last van jeuk en
ben je ge woon erg moe. Je lijf krijgt moei te om de ge luks hor mo nen aan
te maken die je stemming bepalen. 

Flashbacks 
Er kun nen ook an de re ef fec ten zijn. Bij het nut ti gen van bij voor beeld
hash-koek jes kun nen er wat moei lij ker te ver te ren stuk jes ach ter af toch
ac tief wor den, ook bij paddo’s kan dat voor ko men. Dat zijn geen flash -
backs, maar ge woon rest jes van het middel.

Flash backs of wel na een tijd je op flak ke ren de trip-acht i ge er va ring en
ma ken deel uit van de my thes rond trip pen, het zou vaak voor ko men en
wordt dan aang ege ven als één van de ge va ren van het ge bruik. De hele
flash back er va ring wordt wel vaak ge noemd, maar is niet erg diep gaand
on der zocht, ook al om dat het niet erg voor spel baar is. Men rap por teert
wel dat er ach ter af nog iets ge beurt en dat men de bij zon de re staat van
be wust zijn uit de trip her be leeft, maar is dat niet ge woon een her in ne -
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ring? Die kan door een ex ter ne trig ger wor den op ge roe pen, en dat kan
best lastig zijn of op een naar moment komen. 

Maar is het een te ken van een fy sie ke be scha di ging? Daar is niet veel
be wijs voor. Via hyp nose kan men men sen ook te rug breng en in zo’n
staat, die men eer der be leefd heeft en nog in het sys teem zit, zo als ook
dronk enschap. Som mi ge men sen kun nen de psyche de li sche her in ne ring
ook wel min of meer oproe pen. Bij voor beeld door ie mand diep in de
ogen te kij ken ve ran dert het vi su e le veld, de we reld krijgt een psyche de -
lisch tint je. Zo kan het ook mak ke lij ker wor den een an de re staat van be -
wust zijn te be rei ken of te rug te roe pen, de her in ne ring aan de trip zit
ook in je lijf en met me di ta tie of yoga kom je er dan mak ke lij ker bij.
Ook het mee liften met an de ren die trip pen wordt makkelijker, je kent de
energie en bent er minder bang voor. 

Dit is ove ri gens iets wat mis schien ook in rituelen ge beurt. Ooit was er
een heel in dring en de er va ring, zo als bij ini ti a ties of bij ge bruik van een
mid del en als men dan weer in die ri tu e le si tu a tie is, komt de her in ne ring 
bo ven; com pleet met een ve ran de ring van be wust zijn, maar zon der dat
men het mid del heeft ge bruikt. Omdat in onze mo der ne maat schap pij
nog wel oude ri tu e len zo als de mis wor den her haald, maar men de oor -
spronk elij ke ank ering mist, wor den die ri tuelen dan vaak als ‘leeg’
ervaren.

De ef fec ten ach ter af
Als je in een trip je zelf en je ego-il lu sies hebt af ge bro ken, dan moet dat
bij het te rug ko men, tij dens de re-en try in de nor ma le toe stand, weer
wor den her steld. Je gaat je verd edi gings-sys teem, je ego en zelf beeld
weer op bou wen, je gaat weer ‘normaal’ wor den, met je ei ge naar dig he -
den en je ge voel voor wie je bent, je iden ti teit en mis schien meer de re
sub per soon lijk he den of zelfstaten. 

Het vast hou den en toe pas sen van je ver wor ven in zich ten, het in te gre ren
in je le ven is nu de gro te uit da ging. Je wilt niet ver ge ten wat je ge leerd
hebt, maar dat vraagt wel door zet ten, mis schien nog eens over je trip
pra ten met an de ren, je aan te ke ning en nog eens door le zen, je be wust blij -
ven van wat je ge leerd hebt. Je zelf beeld is mo ge lijk iets ve ran derd of je
hebt bij voor beeld ing ezien dat je je min der ach ter je mas ker hoeft te ver -
schui len. Je kunt er in die zin ‘beter’ van wor den en dat in re la ties, in je
werk en in zelf waar de ring en ge luk te rug zien. Dat kan de be doe ling van
de trip geweest zijn, vooral van een therapeutische trip. 
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He laas pakt dus niet ie de re trip zo goed uit, als je in de psyche de li sche
staat je trauma’s juist verd er hebt ver bor gen, niet hebt door ge pakt maar
weg ge vlucht bent, dan kan de per soon lijk heids ve ran de ring ne ga tief uit -
pak ken. Voor al bij men sen die al met zwa re pro ble men wor ste len of
zelfs su ïcidaal zijn of aan leg heb ben voor pa tho lo gi sche psychi sche pro -
ble men kan een trip die als het ware naar de op per vlak te ha len. Onge -
twij feld zijn er men sen op die ma nier in de pro ble men ge ko men, van ge -
bou wen ge sprong en of in in sti tu ten be land, maar dat is wel uit zon der -
lijk. Vaker blijf je zitten met depressie of uitzichtloosheid.

Onver werk te er va ring en, uit het le ven maar ook uit je trip, kun nen blij -
ven et te ren en la ter weer zor gen ge ven. Wat dat be treft is het soms be ter
er maar he le maal voor te gaan en in de trip even door te bij ten; zoek
naar de wer ke lij ke oor zaak, een beet je prut sen aan de op per vlak te maakt 
het niet be ter en soms er ger. Je bouwt dan nieu we verd edi gings la gen op, 
ove ri gens is dat ook het ri si co van veel zo ge naam de ge dragsthe ra pie die
niet door pakt en bij het symp toma ti sche blijft hangen. 

Een trip kan een kans zijn om je zelf echt be ter te be grij pen, maar pro -
beer dan ook bij de ech te oor za ken te ko men! Her be le ven van oude
trauma’s en er va ring en is mis schien niet de leuk ste kant van een trip,
maar het zijn wel heel waar de vol le kan sen je in ner lij ke we reld weer
eens op te scho nen, en oude rommel op te ruimen. 

Het is goed om ook ach ter af dat pro ces te re con stru e ren, aan de hand
van wat je op schreef, van wat je sit ters nog we ten en wat je zelf mee nam 
uit de trip. Dat nog eens rus tig door wer ken, pro be ren te be grij pen en
ankeren kan hel pen om de po si tie ve as pec ten en les sen vast te hou den; 
echt re sul taat te heb ben van wat toch een won der lij ke, ang sti ge en mis -
schien ook wel ge vaar lij ke ex pe di tie is geweest in je innerlijke wereld.

Het is mooi als de po si tie ve les sen van je trip be hou den blij ven, ook op
ter mijn. De el len de is dat je ‘oude’ om ge ving dat al le maal niet weet. De
men sen om je heen wil len je te rug du wen naar die oude staat, die ze ken -
den, zo’n nieu we iden ti teit is maar ang stig. ‘Doe normaal’ is snel de
bood schap en zo wor den je oude mas kers en ge drags pa tro nen je weer
op ge drong en. Ook je om ge ving doet daar in mee. Alles in je huis, op je
werk of in je vrien denk ring her in nert je aan je ‘oude’ zelf, het is een
sterke en vaak onbewuste ankering. 

Wil je echt ve ran de ren of de be reik te ve ran de ring bes ten di gen, dan zijn
soms dras ti sche maat re ge len no dig, je moet je hele le ven om gooi en om
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je nieu we ‘identiteit’een kans te ge ven. Rei zen, va kan tie, maar mis -
schien ook een an der le ven, an de re men sen om je heen. Je oude vrien -
den of re la ties be grij pen daar niks van, waar om wil je je le ven zo ve ran -
de ren? Toch is dat soms no dig, denk aan si tu a ties waar in spra ke is van
ziek tes die an ders verd er woe ke ren. Dan is vaak een dras ti sche breuk
met het ver le den de ma nier om uit dat pa troon, uit die fa ta le iden ti teit te
kun nen stap pen. Dat kan een an der voe dings pa troon zijn, een an de re
woonplek, maar ook een totale stap, weg uit de oude situatie. 

Zo’n ve ran de rings pro ces, voort vloei end uit in zich ten ver wor ven tij dens
een trip, is niet mak ke lijk en kan wat tijd vra gen. Er kan spra ke zijn van
schuld ge voe lens, van spijt (waar om deed ik dit niet eer der, wat heb ik
me zelf al le maal ont zegd, wat heb ik mijn om ge ving aang edaan), van het 
op ge ven van oude be lof tes en verantwoordelijkheden. 

Je kunt aan het tob ben slaan, de pres sief wor den, en daar om is bij echt
dras ti sche stap pen op je le vens pad be gel ei ding no dig. He laas is ons hui -
di ge me di sche en zorg sys teem daar niet echt op ing esteld, die wil len je
liefst zo snel mo ge lijk weer naar de oude si tu a tie stu ren. In die zin zou
ac cep ta tie van psyche de li sche the ra pie ook een om me keer in de aan pak
van de na zorg moe ten mee breng en, maar dat gaat nog wel even duren. 

De pa ti ënt of trip per zal zelf moe ten zor gen voor nazorg, en de vrij heid
moe ten clai men om zijn of haar le ven om te gooien.
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Een dood ser va ring

In een bij zon der zwa re trip, met ay a hu as ca en lig gend om dat ik niet meer
kon staan, kreeg ik het ge voel dat ik het niet meer aank on, dat m’n sys teem 
te zwaar be last werd en dat ik ging ster ven. Ik ver zet te me, maar ge lei de lijk 
be rust te ik er in dat ik dood ging. Wel las tig voor de men sen er om heen,
maar ja, dat zou den ze wel oplos sen. Ik liet me gaan, ik ac cep teer de de
dood. En het kwam, heel rus tig, vre dig bij na, al les verd ween, mijn ego be -
wust zijn los te op. Het was geen reis in het zwar te, het was ge woon af -
scheid ne men van m’n be wust zijn, op niks gaan. Niks geen doods strijd,
maar ook geen tun nel, eer der de stil te ing lij den. Maar na een tijd je, geen
idee hoe lang, be gon nen de ge lui den van een we reld om me heen weer
door te dring en. Ik werd wak ker, maar voel de me wel her bo ren, fris,
schoon. Deze er va ring heeft me diep ge raakt, ik raak te in ze ke re zin de
angst voor de dood kwijt; als die op m’n deur klopt kan ik dat met een ze -
ke re be rus ting ac cep te ren, hoewel m’n angst voor pijn en lijden en
aftakeling wel is gebleven.



� 10 Hei lig, voor de lol of de kunst

Je kunt psyche de li sche mid de len ge brui ken voor zelf verken ning, voor
the ra pie en voor spi ri tu e le en re li gieu ze verd ie ping. Dat zijn ernsti ge za -
ken, maar la ten we eer lijk zijn; een trip is niet al leen se rieus, het brengt 
ook een hoop ple zier. De se rieu ze aan pak in dit boek ver bergt dat mis -
schien een beet je maar het is meest al een leu ke er va ring, soms he le maal
niet zo diep en ing rij pend. Het zorgt voor hu mor, lachen, schaam te om
je ei gen dom heid en ex ta ti sche mo men ten. En la ten we ook het ge voel
van ver bon den heid met an de ren niet vergeten, inclusief aanraking en
seks.

Daar naast is er, met name bij LSD, ook de stap in de we reld van de ver -
won de ring, de ra ri tei ten, de ko mi sche rond ren nen de strip fi gu ren, lange
rij en clown tjes en zich her ha len de pa tro nen; wei nig spi ri tu eel maar ge -
woon amu san te beel den. Dit zijn ook de plaat jes die op dui ken in
‘psychedelische’ boe ken, pos ters en kunst. Het is geen pure fan ta sie
maar iets wat ge zien is in een trip. Dat geldt ook voor veel van wat we
zien in vroe ge ar chi tec tuur en kunst. Of is het juist an ders om, zien we in 
een trip wat we al weten?

De schrij ver Aldous Hux ley wees in zijn boek ‘Doors of Perception’ op
de over eenk om sten tus sen de beel den in kunst, ar chi tec tuur, ta pijt werk
en sie ra den en de vi si oe nen die je in een trip kunt heb ben. En het is in -
der daad vaak een fan tas ti sche reis. Een reis naar de my thi sche we reld
van he ral di sche ken nis of ge de tail leer de en be we gen de beel den van pa -
lei zen, tem pels en vreem de om ge ving en, dat is heel nor maal. In de ban
van de psyche de li ca drijf je door deu ren en tun nels rich ting enor me
ruim tes met de co ra ties en kleu ren pa tro nen die lijken op die van grote
gebouwen, theaters en kerken.

De vraag is nu: wat kwam eerst, de in ner lij ke we reld of wat in de ‘wer -
ke lijkheid’ is ge bouwd, zo als ker ken, ge bou wen of kunst? Is de in ner lij -
ke waar heid mis schien ‘echter’ en bre der dan de il lu sie van het da ge lijks 
le ven? Is er, voor bij tijd en ruim te, een we reld waar al les al be staat en is
een trip slechts een kijk je daar in? De oude wij ze man nen uit het Oos ten
had den dit al ge ra den; zij pra ten over ‘maya’, de il lu sie van de zint ui -
gen. Vol gens hen kan niets ge leerd of be leefd wor den wat al niet be kend 
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is want al les be staat al in de Akasha Kro nie ken, de opslagplaats van alle 
kennis.  

Echte aha-er leb nis se, nieu we in zich ten, niet ge kleurd door ei gen pro jec -
ties, zijn een ge na de, een ge schenk uit de he mel dat ons iets laat zien
wat er al was. Tij dens een trip wordt de slui er van on we tend heid een
beet je op ge tild. In dat op zicht kun nen we alle vond sten niet meer ech te
in no va tie noe men, maar uit brei ding van de waar ge no men wer ke lijk heid
(god de lij ke) kunst. Op die ma nier zijn er geen uit vin ding en, slechts
(her-)ont dek king en. Het is de kun ste naar in ons, de ir ra ti o ne le zoe ker,
die de gren zen van de wer ke lijk heid aan schouwt en er te gen aan duwt,
niet de ra ti o ne le we ten schap per. Die ra tio zit ge vang en in de strik te oor -
zaak-ge volg be per king en van tijd en plaats. In de grotere werkelijkheid
zijn effect en oorzaak inwisselbaar.

We vor men onze ‘persoonlijke’ re a li teit en waar he den, ook tij dens een
trip. Je ziet wat je wilt zien en wat je al weet. Je vult het wer ke lijk on be -
ken de en ong ewo ne in met je ei gen per soon lij ke in ter pre ta tie en pro jec -
tie. Het is niet zon der re den dat veel men sen te gen woor dig ont moe ting -
en met bui te naard se we zens heb ben, ter wijl het in het ver le den ont moe -
ting en met go den, hei li gen en re li gieu ze fi gu ren ge brui ke lij ker was, en
in een nog verd er ver le den met fee ën en na tuur gees ten. Mis schien zijn
dit al le maal de zelf de soort con tac ten met een on be ken de, on door gron de -
lij ke en vreem de ener gie di men sie en voe gen we daar een op dat mo ment 
mo dieu ze kleur of pro jec tie aan toe, zo dat we het mak ke lij ker kun nen
as si mi le ren en in te gre ren. Onze geest rationaliseert en verzint snel
verhalen en een uitleg, die we kunnen hanteren.

Ple zier en hei lig heid, spi ri tuali teit
Ver za mel den men sen tien dui zen den ja ren ge le den pad den stoe len, pey o -
te-knop pen of psyche de li sche plan ten al leen voor be paal de ce re mo nies
in een re li geus/spi ri tu e le con text of de den ze het voor de lol, een soort
snoepje, een tijd ver drijf op zoek naar nieuwe ervaringen? 

De men se lij ke ge schie de nis is niet erg dui de lijk over dit on der werp,
waar schijn lijk kwa men bei de soor ten ge bruik voor, net als van daag de
dag. Het ge bruik van ‘drugs’, spe ci a le krui den of be paal de brouw sels
om een pie ker va ring te krij gen was wijd ver spreid voor ini ti a ties en re li -
gieu ze, en dus in es sen tie ma gi sche, doe lein den. Er zijn ge noeg aan wij -
zing en dat veel re li gies een of an de re vorm van psyche de li sche tran ce in 
een ri tu eel ge bruik ten; zo als wijn in de Di o ny si sche mys te ri ën, ta bak en
pey o te bij de ce re mo nies van in heem se in di a nen, het mys te rieu ze soma
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van het oude India (vol gens re cen te vond sten toch pad den stoe len) en
mis schien psycho ac tie ve schim mels uit rog ge (moeder koorn, waaruit
later LSD voortkwam) bij de Griekse mysteriën van onder meer Eleusis.

De Hin doe fi lo soof Pa tanjali zegt in zijn Yoga-Soet ra dat ma gi sche
plan ten nut tig zijn voor de ont wik ke ling van siddhi’s (spe ci a le krach ten) 
zo als vlie gen. De et no my co loog R. Gor don Wasson stel de dat re li gies
het re sul taat zijn van psyche de li sche er va ring en on der de in vloed van
pad den stoe len. De psyche de li sche schrij ver en on der zoe ker Te ren ce
McKenna ver on der stel de dat ons be wust zijn zich be gon te ont wik ke len
toen apen in de Afri kaan se sa van ne hal lu cin oge ne pad den stoe len ging en 
eten. Ge waag de spe cu la ties, maar ze benadrukken wel het belang van
dit soort ervaringen binnen onze evolutie

De oor sprong van my thes en van kunst
Kan het zijn dat psyche de li sche er va ring en aan de wor tels van cul tuur
lig gen, zo als we kun nen con clu de ren uit veel van de ons be ken de ver ha -
len en mythes? 

Tra di ti o ne le ken nis en sprook jes be vat ten, soms als me ta foor, ver wij -
zing en naar mid de len die de ma gi sche kwa li teit heb ben om vorm of tijd
te ve ran de ren, om een an de re we reld te be tre den of door een trans for ma -
tie pro ces te gaan. De ma gi sche pad den stoel in het bos komt in veel ver -
ha len voor, al zit er zel den een pad bo ven op, maar wel ka bou ters en elf -
jes. Een drank je of to ver spreuk hier, een sprong in een ma gi sche vij ver
daar, het over ste ken van een ri vier, in slaap val len en wak ker worden in
een vreemd land; dit wijst ergens op!!

Als we daar om de moei te ne men om naar de die pe re be te ke nis van gno -
men of ka bou ters die in pad den stoe len wo nen te kij ken, dan zit er mis -
schien toch wel iets waars in het ver haal van de prin ses die de kik ker
moet kus sen. Het is na me lijk be kend dat be paal de pad den (van het ge -
slacht Bufo) stof fen af schei den die psycho ac tief zijn. Zo be vat het gif
van de pad Bufo al va ri us 5-MeO-DMT en bu fo tenine en is vrij psyche -
de lisch. Deze stof fen kun je tot je ne men door zo’n pad te lik ken (ver ge -
lijk het kus sen uit de sprook jes) maar het werkt oraal niet zo goed. Het
blijkt be ter te wer ken om bu fo te ni ne in te ne men door het pad deng if te
dro gen en te ro ken, maar het blijft een vrij ge vaar lijk ex pe ri ment! Je
wordt niet snel een prins, eerst moet je je dromen bevechten!

De thema’s van my thes lij ken over de eeu wen heen niet veel te ve ran de -
ren. Trans for matie, van schurk naar held, van kik ker naar prins, van be -
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de laar naar ko ning, van kind naar vol was se ne of van wild naar wijs, lijkt 
een uni ver seel sce na rio. Ergens diep in ie der mens schuilt de fas ci na tie
die de ver ha len, sprook jes en my thes ver ge zel len waar we als kind naar
luis ter den. Te gen woor dig zijn strips, scien ce fic ti on avon tu ren en com -
pu ter spel le tjes ge vuld met de zelf de hel den, to ve naars, ko ning en, fee ën,
gno men, dui velse te gen stan ders, zoek toch ten, ma gi sche be to ve ring en en 
be hek ste drank jes. Dit zijn al le maal ar che ty pi sche beel den, scenario’s,
vor men en fi gu ren die, vol gens Carl G. Jung, projecties van ons
onderbewuste en collectieve onbewuste zijn.

Deze beel den ko men voor in het Gilgamesh epos, de IJsland se Edda en
de Bij bel, maar ook in de le gen des rond Ko ning Arthur, in het boek ‘The 
Lord of the Rings‘ van John R.R. Tol kien en zelfs in Star Wars. En wat
deed de dru ïde Pa no ramix uit de Aste rix-strips in de soep die de Gal li ërs 
zo sterk en on over win ne lijk maakte?

Zou Eva’s ap pel ook niet een me ta foor kun nen zijn voor de psyche de li -
sche er va ring? Ten slot te dui ken in trips zeer re gel ma tig slang en op. En
zijn we er ze ker van dat Je zus en zijn dis ci pe len ge wo ne wijn dronk en
en ge woon brood aten? We ge brui ken mooie woor den, zo als trans -
substan ti a tie, voor wat ge lo vi gen bij de Hei li ge Com mu nie zien als het
‘lichaam en bloed van Chris tus’. Ui tein de lijk hangt al les af van het ge -
zichts punt; het psyche de li sche brouw sel met ay a hu as ca is voor de dis ci -
pe len van de San to Daime kerk een sa crament, maar volgens anderen is
het een illegaal en gevaarlijk drankje.

Myt hes, le gen des, hei li ge boe ken –fan ta sie of wer ke lijk heid– be vat ten
mis schien wel al le maal een me ta bood schap, een bood schap die mak ke -
lij ker te be vat ten is als je wat er va ring hebt met het rei zen in de scha -
duw ge bie den van de geest. Het is aan ne me lijk dat veel van onze my then 
en oude ver ha len, maar ook kunst ui ting en psyche de lisch ge ïn spireerd
zijn. Van de schil der Hie ro ny mus Bosch wordt wel aang eno men dat hij
door het eten van be schim mel de rog ge (dat is waar we LSD van ma ken)
ook wel dit soort visioenen kreeg en die in zijn werk weer weergaf. 

De waar heid of waar de van de re a li teit
Al de lol en die pe in zich ten in de trip be te ke nen mis schien niets, want
wat is waar? Wat is echt, de ding en die je kunt aan ra ken of de ca lei do -
scoop en het mul ti ver sum van de trip? Als je na der hand te rug kijkt, met
bei de be nen weer vei lig te rug op moe der aar de, kun je al die ‘trippy
stuff’ naast je neer leg gen. Of je kunt aan de so li di teit en bes ten dig heid
van wat wij waar ne men als de ‘gewone’ wer ke lijk heid gaan twij fe len.
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Zijn er echt meer kleu ren? En wat te denk en van de ener gie pa tro nen die
je zag, de glimp van be wust zijn die je van uit een blad of een bloem toe -
lach te en de zich ein de loos her ha len de, maar o zo be ken de, pa tro nen? Is
er –en dat is iets wat je kunt er va ren tij dens een trip- los van de be perk te 
tast ba re wer ke lijk heid nog een an de re wer ke lijk heid? Of zelfs on ein dig
veel an de re wer ke lijk he den? Of zijn zij al le maal on derd eel van een to ta -
le, ultieme werkelijkheid? Bestaat dit echt of is het gewoon een vol -
gende illusie?

Er zijn na tuur lijk vra gen die de mens al tijd heb ben ge ïntrigeerd en we
kun nen aan ne men dat we som mi ge ant woor den nooit zul len vin den. We
zijn men se lij ke we zens ge vang en in deze wer ke lijk heid. Slechts met een 
hoop moei te en oe fe ning kun nen we de slui er een stuk je oplich ten om
dan een vol gend kos misch ei te ont dek ken, dat we kunnen kraken?

Ge du ren de een trip kun nen we een glimp op vang en van an de re we rel -
den, waar je ding en an ders kunt zien maar waar dat wat echt is, heel per -
soon lijk blijft. Je kunt in ufo’s, engelen, gno men of fee ën ge lo ven of
con tact heb ben met vreem de en ti tei ten, maar ho pe lijk heb je in de ga ten
dat je je ei gen fil ters over deze waar ne ming en hebt heen gelegd.

De spi ri tuele di men sie van het ge bruik is on mis ken baar, maar zien we
wel in dat we onze men se lij ke projecties over iets bui ten het ken ba re
leggen?

Wat is in for ma tie ei gen lijk?
We zijn zelf be wus te we zens met een set ge loofs ys te men en deze zijn
zel den het re sul taat van goe de ding en. De uit druk king van in for ma ti cus,
com po nist en beel dend kun ste naar Ja ron Lanier ‘in for ma ti on is alie na -
ted ex pe rien ce’ is in dit ka der cryp tisch maar re le vant. Het wijst op het
mecha nis me dat wat niet ge heel ver werkt is bij ons blijft in de vorm van
een trauma of slech te her in ne ring. Het gaat in het le ven om transfor ma -
tie, niet om informatie.

Dat klinkt on re a lis tisch maar heeft te ma ken met het on der scheid tus sen
data en in forma tie. Er zijn ont zet tend veel data, maar al leen wat ons
wer ke lijk be reikt en raakt kan als in for ma tie wor den ge zien. Het in ter net 
is hier een goed voor beeld van. Daar vind je slechts wat je zoekt en wat
je al min of meer weet. Heel veel data, en slechts beperkte informatie.

Het hele pro ces van hoe in for ma tie tot ons komt, hoe het uit ge no digd
wordt en ge fil terd door de waar ne ming en hoe es sen ti ële stuk jes in for -
ma tie soms op ma gi sche wij ze op dui ken is gro ten deels niet in kaart ge -
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bracht. Het lijkt meer op een veld dan op een pijl vor mi ge een rich tings -
ac tie, tussen zender en ontvanger.

Het ge brek aan diep be grip over hoe we in wen dig be te ke nis ge ven aan
de vreem de re la tie tus sen de in ner lij ke en de ui ter lij ke we reld is de wer -
ke lij ke grens van de ‘informatietechnologie’ zo als die nu be staat. Het
kan dat bin nen psyche de li sche er va ring en de die pe ge hei men van deze
es sen ti ële link wor den ont huld, maar zo lang de we ten schap en wet te lij ke 
macht dit als een ge vaar lij ke af wij king blij ven zien, zullen we niet veel
voortgang maken.

Po la ri teit en cau sa liteit, kar ma
Trans for ma tie van je iden ti teit is mo ge lijk het ge volg van je trip. Het sa -
men stel len van een nieuw zelf, een meer uit ge ba lan ceer de en vol le di ge
iden ti teit met mis schien een min der ego cen trisch per spec tief, is een in -
ten sief pro ces.. Dat kun je zien als spi ri tu e le her ge boor te, maar ook als
het be rei ken een nieuw ni veau van fairness en ba lans. Je gaat wat min -
der oor de len, je wordt to le ran ter, je gaat po la ri teit  ac cep te ren als een
les. Goed en slecht, he mel en hel, ple zier en hei lig zijn geen te geng estel -
den meer maar slechts andere perspectieven. 

Men vraagt wel of je dan je kar ma ve ran dert. Mis schien, je gaat eer der
in zien dat karma geen last is die je mee draagt, het is niet een ge volg of
een oor zaak, maar stijgt daar bo ven uit. In moei lij ke ter men, kar ma is
trans cau saal, trans tem po reel en trans spa ti aal. Het is de kracht van ve ran -
de ring in het gro te re uni ver sum, een fun da men teel ba lan ce rend mecha -
nis me in de to ta le re a li teit, in clu sief het ontastbare spirituele rijk. 

Een ma nier om in dit ka der magie te de fi ni ëren is dat het slechts de oor -
zaak en ge volg re la tie om keert (of ont vlucht). Car los Casta ne da schreef
hier op in dru kwek ken de, maar mis schien niet au then tie ke wij ze over.
Zijn boe ken over de Mexi caan se to ve naar Don Juan bie den veel in for -
ma tie over de grens tus sen de in ner lij ke en de ui ter lij ke wer ke lijk heid en 
de an de re we reld. Zijn idee van de nagual, de ma gi sche staat (en we -
reld) waar je het ego, het mas ker van de per soon lijk heid, los moet la ten,
is een goe de weg wij zer voor die ge nen die ge ïnteresseerd zijn in de ma -
gie die toe gank elijk is in de die pe innerlijke zelf-staat, die ook met drugs 
bereikt kan worden.

Wan neer het ple zier en het hei li ge wer ke lijk sa men smel ten, wan neer
vreug de en schoon heid niet meer te on der schei den zijn, kun nen we ons
mis schien her in ne ren dat al les één, zo wel waar heid als liefde is.
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� 11 Risico’s, ge va ren, de Wet

Ja, er zijn ge va ren, maar de straat over ste ken is ook ris kant. En mis -
schien is het juist dat ri si co wat men sen aan trekt; het is daar mee ook
span nend en leuk. Een trip kan een avon tuur wor den, je uit de sleur ha -
len, in een emo ti o ne le en vi su e le acht baan ver plaat sen. Dat trekt ge brui -
kers aan, en dat ont ken nen is on zin, men zoekt avon tuur en het gaat niet
om enk eling en, ie der week end zijn er mil joe nen, mis schien wel tien tal -
len mil joe nen ge brui kers, thuis, in de party-scene en op festivals.

Zelfs als we ac cep te ren dat de risico’s re la tief ge ring zijn, dan is juist
van we ge het gro te aan tal ge brui kers het ont ken nen er van niet ver stan -
dig. We hoe ven niet zo ver te gaan zo als bij nor ma le ge nees mid de len,
dat er een bij slui ter komt met alle bij wer king en, risico’s en waar schu -
wing en, maar het is ver stan dig te be sef fen wat de risico’s zijn. Niet al -
leen de me di sche risico’s, maar ook de wet te lij ke (door de cri mi na li se -
ring van het be zit en ge bruik) en na tuur lijk dat je door be paald ge drag
an de ren in gevaar kunt brengen, zoals in het verkeer.

Door dit soort mid de len ve ran der je je staat van be wust zijn (het ver mo -
gen om te kun nen er va ren of waar ne men). Naast wa ken en sla pen zijn er 
ook an de re sta ten van be wust zijn, zo als dro men, slaap wan de len en zijn
er ook ni veaus in be wust zijn. De psyche de li sche staat is heel bij zon der
in de zin dat men er ‘normaal’ niet in be landt. Het lijkt een beet je op wat 
een tran ce kan be werk stel li gen, maar is toch weer an ders dan dro men,
lu ci de dro men, sla pen of out-of-body er va ring en. Je kunt in de psyche -
de li sche toe stand meer of an ders voe len, je per cep tie van de wer ke lijk -
heid ve ran dert, je ge voel voor tijd en ruim te is an ders en je bin nen we -
reld wordt in ten ser, je denk en wordt an ders. Men er vaart het als een ver -
hoog de staat van be wust zijn (‘high’) maar ook als een soort droom toe -
stand met soms hal lu ci na ties. Op een iets an de re ma nier kun je een
soort ge lij ke staat ook be rei ken door te mediteren, yoga, ademhalings -
oefeningen, door te vasten, door hypnose, muziek of dansen.

Ver schui ven de gren zen
Die staat kan heel ple zie rig zijn, maar ook een hob be li ge weg, en er zijn
risico’s, voor de ge brui ker en voor de om ge ving. Die ont ken nen is on -
zin; het zijn po ten tieel ge vaar lij ke mid de len, waar de over heid dus in ze -
ke re zin te recht gren zen aan wil stel len. Die gren zen ver schui ven, maar
to ta le vrij heid van ge bruik is zeker niet in zicht. 
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Nu moe ten we wel in zien dat de al ge me ne in steek van de over heid, na -
me lijk dat drugs ge bruik met name on der jong eren gezondheidsrisico’s
kent en tot ernsti ge pro ble men kan lei den, blijk baar al leen op gaat voor
mid de len die de wet ver biedt; de me di sche we reld strooit met ‘drugs’
maar noemt die ge nees mid de len en schrijft ze vro lijk voor, ook aan kin -
de ren. Ook is die zelf de over heid er door haar cri mi na li se rend be leid de
oor zaak van dat je nooit pre cies weet welk mid del je in han den hebt, en
er een hele in dus trie is ontstaan die in het verborgene opereert. 

Psyche de li sche mid de len (en dit geldt niet voor mid de len als he ro ïne,
etc.) zijn re la tief vei lig bij ve rant woord en be perkt ge bruik. De mees te
pro ble men ont staan, wan neer we te veel ne men, in een om ge ving die
niet klopt, met de ver keer de men sen in de buurt, door com bi na ties met
al co hol of an der psycho-ac tie ve mid de len, of wan neer we oplo pen te gen 
de wet. Er zijn lange ter mijn gezondheidsrisico’s en ie mand die al niet
he le maal ge zond is of toe val lig in een kwets ba re toe stand is (stress, ver -
moeid heid) kan in een acu te en be drei gen de si tu a tie te recht ko men, ze -
ker bij overd ose ring. De risico’s zijn ech ter, ze ker in ver ge lij king met
al co hol ge bruik, ta me lijk be perkt en goe de voor lich ting kan die verd er
be per ken. Wan neer we spre ken over ve rant woord ge bruik is kennis
over effecten, set en setting en risico’s van belang.

De Ne der land se si tu a tie, classi fi ca tie
Ne der land heeft his to risch een gro te rol ge speeld qua verd oven de mid -
de len. We han del den in voor bije eeu wen in opi um en coca, er wa ren co -
ca ïne-fa brie ken in ons land en er is grof geld aan verd iend. Ook nu nog
is Ne der land voor be paal de drugs we reld wijd qua pro duc tie en door voer 
een be lang rij ke spe ler, ook in de illegale sfeer. 

Inter na ti o naal is er een ten dens waar in bre der wordt ing ezet op ge do -
gen/le ga li se ring. De over heid in Ne der land wijkt in een aan tal op zich ten 
af van wat el ders geldt en loopt voor op in het on der scheid tus sen hard-
en soft drugs, maar in som mi ge lan den is men al weer to le ran ter voor bij -
voor beeld can na bis. Ook ziet men in Ne der land wel in, dat ver sla ving
eer der een ziek te is dan al leen maar mis da dig en streeft men naar ge ne -
zing en ‘containerisering’ door gedoog be leid, cof fee shop be leid,
smartshop be leid, con cen tra tie van ge brui kers en ge con tro leer de ver -
strek king in plaats van het vol stop pen van ge vang enis sen. Het be leid is
prag ma tisch; als een pro bleem on oplos baar lijkt zo als het drugs pro -
bleem, houdt men het lie ver on der con tro le dan te trach ten het met al ler -
lei wet ten in te dam men. Dit om dat men in ziet dat dan het re sul taat te -
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geng esteld kan uit pak ken. Er wordt in ons land ook re la tief veel on der -
zoek ge daan en zijn er or ga ni sa ties zo als het Trimbos in sti tuut, Jel linek
en al ler lei op vang voor ge brui kers. Ook is op val lend dat in Ne der land
be zit wel en ge bruik niet straf baar is. De aan pak is meer een ont moe di -
gings be leid dan een re gel rech te ‘war on drugs’ zo als met name in de
VS heeft geleid tot een soort politiestaat met erg veel gevangenen voor
relatief gering gebruik. Maar ook daar keert het getij!

In de Ne der land se Opium wet staan de mees te drugs be schre ven. De
Opi um wet be staat uit lijst I en lijst II. Mid de len op lijst I (harddrugs)
zijn vol gens de wet ge vaar lij ker dan die op lijst II (softdrugs). He ro ïne,
co ca ïne, XTC en GHB staan op lijst I, can na bis en paddo’s staan op lijst 
II. Niet he le maal lo gisch, maar zo is het nu een maal en dat heeft con -
sequenties.

De Ne der land se over heid on der scheid drugs in: 

• Verd oven de mid de len: al co hol, slaap mid de len, kal me ren de mid de len
en opiaten. Deze mid de len zor gen voor een loom en ge luk kig gevoel.

• Oppep pen de mid de len: ni co ti ne, ca fe ïne, co ca ïne en speed. Deze mid -
de len zor gen voor alert heid en energie.

• Mid de len die een an de re be wust zijns toe stand ver oor za ken: LSD, hasj 
en ma ri hu a na. Deze mid de len la ten de ge brui ker de wer ke lijk heid an -
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ders zien, voe len en ho ren. Ze ver oor za ken een soort van droom toe -
stand, ook wel hal lucinatie genoemd.

Hard drugs zijn mid de len waar van de over heid vindt dat ze een on aan -
vaard baar ri si co met zich mee breng en. Bij voor beeld drugs als he ro ïne,
co ca ïne, paddo’s, am fe ta mi ne, LSD en XTC.

Van soft drugs wor den de risico’s min der groot ge acht. Bij voor beeld
hasj, ma ri hu a na en slaap- en kal me rings mid de len. Toch waar schuwt
men er voor dat bij veel vul dig ge bruik van soft drugs het ef fect na ge noeg 
het zelf de is als bij harddrugs.

Het ge doogbe leid houdt in dat het voor han den heb ben van soft drugs
wel is waar straf baar is, maar dat dit feit on der be paal de voor waar den niet 
straf rech te lijk wordt ver volgd. In de prak tijk wor den klei ne hoe veel he -
den voor per soon lijk ge bruik toe ge staan. Het be zit van maxi maal vijf
gram can na bis (ma ri hu a na en hasj) wordt meest al niet ver volgd. Voor
het ge bruik van soft drugs geldt een mi ni mum leef tijd van 18 jaar, en op
het ver ge ven (dat om vat de a len) van soft drugs aan min der ja ri gen staan
zwa re straf fen. Voor min der ja ri gen geldt het gedoogbeleid dus niet.

Via de apo theek kan sinds 2003 me di ci na le can na bis wor den ver strekt.
In 2008 oor deel de de Hoge Raad dat on der be paal de uit zon der lij ke om -
stan dig he den thuis kweek van can na bis is toe ge staan. Het blijft of fi cieel
ver bo den; in de prak tijk mag men 5 plan ten zelf op kwe ken, die ove ri -
gens wel in be slag wor den ge no men als men ze vindt. In 2008 kwam
ook het “pad dover bod” tot stand, maar val len (my ce li um-)truffels er nog 
bui ten. In 2012 kwam er een ver bod op qat (khat). Er zijn po li tie ke ini ti -
a tie ven om het hele can na bis be leid te stroom lij nen en te le ga li se ren, ook 
de aanvoer (achterdeurbeleid).

De over heid on der kent ook smartpro duc ten en ecodrugs.

• Smart pro duc ten zijn uit meer de re stof fen sa meng estel de pro duc ten
met een sti mu le ren de wer king. Voor beel den zijn ener gie drank jes en
smart drinks. Deze pro duc ten zijn niet ver bo den. Deze pro duc ten zijn
te koop in smartshops en voor een deel in de su per markt of bij de
slijterij.

• Eco drugs zijn plan ten of krui den waar van de hal lu ci ne ren de, ver d -
oven de of sti mu le ren de wer king vaak al eeu wen lang be kend is. Voor -
beel den zijn va le ri aan en ginseng. Paddo’s en be paal de cac tus soor ten
met een hal lu ci ne ren de wer king zijn het bekendst en ook verboden.
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• Eco drugs en smart pro duc ten zijn voor wat be treft de over heid geen
smartdrugs. Smartdrugs zijn ge nees mid de len die bij voor beeld wor den 
voor ge schre ven bij ver gee tach tig heid, de men tie en epilepsie.

Het ge bruik van drugs in het ver keer ziet men te recht als ge vaar lijk en
ab so luut ta boe. Dit geldt voor alle hard- en soft drugs. Dus ook voor
‘partydrugs’ als XTC en am fe tamine (speed). Drugs ge bruik is aan te to -
nen via een bloed- of uri neproef. Die moet men als verd ach te be stuur der 
ver plicht on der gaan. De straf fen zijn niet mals: maxi maal een ge vang e -
nis straf van 3 maan den of een geld boe te van 7.800 euro, even tu eel ont -
zeg ging van de rijbevoegdheid.

Er is kri tiek mo ge lijk op het Ne der land se be leid en de clas si fi ca tie van
mid de len en die wordt ook po li tiek wel ver woord; er zijn ini ti a tie ven en
wets voor stel len om het be leid te wij zi gen. Met name de clas si fi ca tie van 
(som mi ge) par ty drugs als hard drugs lijkt aan vecht baar. De ar gu men ten
be tref fen de gezondheidsrisico’s blij ken niet steek hou dend (en vaak
overd re ven in het ont moe di gings be leid), het cri mi neel hou den van toch
vrij po pu lai re en re la tief vei li ge mid de len houdt een on der we reld en
zwart/grij ze eco no mie in stand en het spiritu eel, me disch of the ra peu -
tisch ge bruik van ook psyche de li sche mid de len, waar dit boek voor al
over gaat, krijgt niet de ruim te. De mo ge lijk he den van niet-re gu lie re
mid de len, zo als van can na bis voor be han de ling van al ler lei klach ten of
van psychedelica voor creatieve en innovatieve exploratie kunnen niet
adequaat onderzocht worden. 

Le ga li sering of cri mi na li se ring
Het is in de prak tijk voor al de wet en de over heid die de pro ble men ver -
oor zaakt. Dat is niet al leen de po li tie, maar ook het hele sys teem. Een
vrouw die can na bis ge bruikt wordt bij een be val ling in een zie ken huis
an ders be han deld, werk ge vers doen steeds va ker drugs tes ten, ook in het
on der wijs speelt dat. De cri mi na li se ring ver oor zaakt niet al leen dat de
kwa li teit van mid de len on be trouw baar is, maar maakt het ook al le maal
veel duur der, mis daad moet lo nen! We be ta len veel te veel voor drugs,
ook voor de le ga le spul len, waar de far ma ceu ti sche in dus trie veel aan
verd ient en dui de lijk de markt manipuleert en daarmee ‘arme’ mensen
buitensluit.
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Men sen ra ken in de pro ble men, om dat ze te veel uit ge ven aan hun
joints, ter wijl het uit zicht op werk en zing eving be perkt is. We heb ben,
door al die mid de len te be stem pe len tot il le gaal en cri mi neel ter wijl daar 
ei gen lijk wei nig goe de re de nen voor zijn, een on der we reld ge scha pen,
die de bo ven we reld nu steeds meer be smet. Het neer schie ten van drugs -
cri mi ne len op straat is sche ring en in slag, on schuld i gen wor den ook ge -
trof fen, de bur ger is bang om te gaan wink elen of uit te gaan; dat is ook
economische en sociale schade. 

Nu is to ta le de crimi na li se ring van
dit soort mid de len ook ong ewenst,
we wil len bij voor beeld min der ja ri -
gen be scher men en mis bruik voor -
ko men. Een stap in de goe de rich -
ting zou meer le ga li se ring en re gu -
le ring zijn, ook toe zicht op kwa li -
teit, en dat mag best be taald wor -
den uit be las ting hef fing. Het zwar -
te cir cuit en de win sten uit drugs -
han del zijn enorm, maar val len
bui ten de nor ma le eco no mie en be -
las ting hef fing. De cri mi na li se ring
is niet al leen een zaak van de de a lers en ge brui kers, er hangt een hele in -
dus trie om heen, ad vo ca ten, rech ters, wit was sers, heel wat wit te boor -
den-han del ge beurt met ‘fout’ geld. Dat is bij ons al zo, in an de re lan den 
is het he le maal uit de hand ge lo pen: in Mexi co bij voor beeld door de
drugs kar tels, in de VS door een ‘war on drugs’ politiek met enorm veel
mensen in de gevangenis.

Le ga li se ring en nor ma li se ring is een pro ces, er moe ten nog veel stap pen
ge maakt wor den en on der zoek ge daan, maar het is wel dui de lijk de rich -
ting waar in het gaat.  

Ge bruiks-tes ten
Het ge bruik van speek sel, zweet, uri ne, haar of bloed sam ples om te be -
pa len of ie mand ge bruikt heeft, neemt toe; de tests wordt be ter en goed -
ko per (ook de po li tie moet naar de kos ten kij ken) en mak ke lij ker uit te
voe ren. Ge bruik van can na bis en am fe tami nen kan ook we ken na ge -
bruik nog spo ren na la ten. Ook mid de len die voor heen moei lijk of on mo -
ge lijk wa ren te tes ten zo als LSD kun nen nu aang etoond wor den, zij het
in een be perk te pe ri o de na ge bruik. Tests voor de min der voor ko men de
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mid de len zo als DMT en ay a hu as ca zijn veel duur der of ve rei sen an de re
sam ples zoals bloed of haar en worden alleen bij uitzondering ingezet. 

Uit de lijst hier naast kun je een in druk krij gen wat men kan vin den en
hoe lang na ge bruik het aan toon baar is. Bij veel sim pe le tests kan men
al leen zien of er ge bruikt is, niet hoe veel en zal men bij een po si tief re -
sul taat (dus ge bruik) ook een bloed test vra gen om de mate van ge bruik
te be pa len. Daar waar zero-to le ran ce geldt, kan ook zo’n sim pe le test al
zwaar we gen de con se quen ties heb ben. Het is te ver wach ten dat ook bij
re gu lie re al co hol con tro les en bij ong eluk ken in het ver keer men steeds
va ker alert zal zijn op drugs ge bruik en daar op gaat tes ten met speek sel
of zweet-staaf jes. Dat is in ze ke re zin te recht, al ler lei stu dies to nen aan
dat de rij vaar dig heid in der daad ernstig be ïnvloed wordt en dat men bij
ongelukken steeds vaker gebruik constateert.

Omdat de tests goed ko per wor den is er ook een markt ont staan voor
zelf tests, die je thuis kunt uit voe ren. Dat is van be lang als bij voor beeld
de werk ge ver ook test, in ons land niet erg ge brui ke lijk. In de VS is dat
in be paal de bran ches een ver plich ting. Ook bij sol li ci ta tie en in het on -
der wijs wordt wel ge test, en er is dus een heel ge doe ont staan over hoe
je de tests kunt ma ni pu le ren. Men sug ge reert al ler lei tac tie ken, maar ei -
gen lijk is al leen erg veel wa ter drink en om het spul uit je systeem te
spoelen zinnig.
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Ge zond heid op lange ter mijn
Ge bruik heeft een ef fect op je denk en en ge drag en dus op je lichaam,
dat ont ken nen is on zin. Je her se nen en je hor moon sys teem krij gen een
op don der, je sa bo teert je nor ma le even wicht (ho me os ta se) en dat kent
z’n gren zen. Op kor te ter mijn kan dat heel naar uit pak ken, zie hier on der
bij overd ose, maar er zijn ook lange-termijn effecten. 

Onze her se nen of wel de har dwa re van ons denk en zijn niet sta biel: ze
ve ran de ren, pas sen zich aan, ze kun nen de ge ne re ren, maar ook groei en,
tot op hoge leef tijd zijn ze ook po si tief te be ïnvloeden, dat noemt men
neu roplas ti ci teit . Ie mand die de hele tijd com pu ter ga mes speelt ont wik -
kelt ook een deel van de her se nen bui ten ma tig. Dat kun je ne ga tief zien,
maar ei gen lijk is dat wat le ren ei gen lijk is, het ont wik ke len van een spe -
ci fie ke vaar dig heid. Bij ge bruik van drugs ge beurt er iets soort ge lijks, de 
her se nen (en de or ga nen en klie ren die ze aan stu ren) gaan zich erop in -
stel len, in ernsti ge ge val len groeit er dan ver sla ving. Daar naast kan er
spra ke zijn van ech te scha de, dat her sen cel len af ster ven zo als dat ook bij 
al co hol ge bruik ge beurt, maar bij dit soort mid de len moet je dan echt wel 
een be hoor lijk zwa re ge brui ker zijn. Het be wijs voor die scha de is ove ri -
gens heel moei lijk, want komt dat nu di rect door de drug, of doordat
men slechter gaat eten, minder slaapt en de weerstand vermindert? 

Als de her se nen nog in ont wik ke ling zijn, dus bij jong eren, treedt de
scha de snel ler op, zeg gen de on der zoe kers, maar dat is ook weer af hank -
elijk van het ge bruik. Voor ou de ren blij ken be paal de mid de len juist po -
si tief te wer ken. De er va ring met me disch can na bis ge bruik on der streept
dat er mis schien ef fec ten te vin den zijn die de her se nen juist jong hou -
den, we we ten nog niet al les! Een leuk voor beeld is dat som mi ge kleu -
ren blin den in de trip voor hun gees tes oog en soms in het echt wel de
missende kleuren kunnen ‘zien’.     

Kleur her ken ning is toch blijk baar iets waar psyche de li sche mid de len in -
vloed op heb ben. Men ziet in de trip en dat kan een blij vend ef fect zijn
en dat is niet echt gun stig, som mi ge kleu ren an ders, als dat blijft heet dat  
‘hallucinogen per sis ting per cep ti on disorder’ (HPPD). Dan blijft men in
ze ke re zin in de trip hang en, ziet de kleu ren an ders, er blij ven licht flit sen 
en ge kleur de stip pen. Het is op val lend dat in kunst ui ting en van ook pri -
mi tie ve kun ste naars maar ook in psyche de li sche kunst het rood vaak erg 
‘verzadigd’ is, dat kan op een wat aang etas te kleur per cep tie dui den.
Kleur her ken ning heeft ook iets te ma ken met angst ge voe lens en de pres -
sie gevoeligheid.
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Wie veel ver schil len de drugs en ook nog door
e l kaar ge bruikt, de po ly drugu ser, is meer kwets -
b aar. Dat geldt na tuur lijk ook voor al co hol, ni co -
ti ne, sui ker en al die me di ci na le pil len en poe -
d ers, die mil joe nen men sen ie de re dag slik ken.

Ook men sen, die door hun be roep en de ei sen
d ie daar ge steld wor den mak ke lijk naar mid de len 
g rij pen, te denk en valt aan chauf feurs en mi li tai -
r en, kun nen mak ke lijk af glij den naar ver sla ving.

Veel van de schiet par tij en in met name de VS
z ijn he le maal niet ge ïnspireerd door fun da men -
t eel fa na tis me, het zijn ve te ra nen die doord raai -
e n. Ze kre gen tij dens hun ac tie ve oor logs deel na -

me vrij mak ke lijk drugs, vaak ook of fi cieel ver -
s trekt om hun in zet baar heid te ver ho gen en gaan
l a ter, om dat ze geen zinvolle sociale inbedding
meer hebben en lijden aan PTSD (trauma’s) weer gebruiken.  

Ande re ge va ren
Er zijn ook meer eso te ri sche ge va ren, zo als spi ri tu e le be gooche ling,
men sen ra ken de weg kwijt in hun be le ving van het ‘andere’. Als we in
we rel den be lan den, ima gi nair of met wat wer ke lijk heids waar de, waar in
ener gie en en ti teit door el kaar lo pen dan gaat men de mo nen of spi rits
zien, pro jec teert en uit ver groot men ang sten en trauma’s. Men kan in
con tact ko men met wat we de ma gi sche di men sie(s) kun nen noe men.
Het is ei gen lijk niet zo be lang rijk of die echt zijn of denk beel dig, voor
wie er te gen aan loopt is het be ang sti gend echt. Dat kan uit de hand lo -
pen, ze ker als er al spra ke is van la bi li teit en al be staan de pa tho lo gi sche
psycho lo gi sche pro ble men. Dan brengt de trip dat al leen maar naar de
op per vlak te, maar gaat het eigenlijk om het zichtbaar worden van een
bestaand probleem. 

Men sen kun nen in een spi ri tu e le cri sis be lan den en zelfs psycho tisch
wor den wan neer de fun da men ten van hun over tui ging wor den weg ge -
sla gen, en dat kan in een trip, Dat los je niet op met wat va li um, er va ren
be gel ei ding in dit op zicht is ech ter moei lijk te vin den. In Ne der land
heeft prof. Hans Gerding, eme ri tus hoog le raar metafysica, zich hier in
verdiept.

Met name als men deel neemt aan ri tu e len met een sterk spi ri tu e le in slag
-bij ay a hu as ca is dat wel een trend- is er meer dan het mooie, het een -
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heids ge voel, de spi ri tu e le ex ta se, dan ko men ook de donk ere kan ten wel
eens naar vo ren. Het ori gi ne le ge bruik van dit soort mid de len in de oude 
cul tu ren ging echt niet al leen om so ci a le co he sie en re li gieu ze verd ie -
ping, men ge bruik te psyche de li ca om zich voor te be rei den: op de jacht,
op oor log, om ma gi sche krach ten los te ma ken, ge richt te gen een an de re
stam, een an de re to ve naar of sja maan, om ver vloe king en kracht te
geven, om zwarte magie te bedrijven. 

Het ont ken nen van die kant van psyche de li ca is ei gen lijk een van de
gro te mis vat ting en, men wil wel de po si tie ve kant zien, ge lo ven in he -
ling en zelf ver wer ke lij king, maar het ma gi sche wordt ge ne geerd of als
bij ge loof en hal lu ci na tie af ge schil derd, ter wijl juist daar ong eluk ken
kun nen ge beu ren. In de aan pak van bij voor beeld de San to Dai me wordt
dit ove ri gens wel im pli ciet on der kend, al zal niet ie der een dat ook er -
ken nen; daar zorgt de hele op zet en de li tur gie voor een soort be scher -
ming. De groeps geest wordt goed in de ga ten ge hou den door meest al er -
va ren voor gang ers, men houdt de ma gi sche krach ten bui ten, ge bruikt
even tu eel can na bis (San ta Ma ria) om ex tre me ervaringen wat af te
vlakken en er gebeuren dan ook nauwelijks ongelukken.

Overdosis, cri sis
Er is al tijd het ge vaar van te veel ge brui ken, van slech te com bi na ties
(met name pijn be strij ders, al co hol en co ca ïne) en dat ie mand met een
kwets ba re con di tie zo als hart zwak te er niet te gen kan. Bij veel ge or ga ni -
seer de ses sies be seft men dat ook, en vraagt men voor af of ie mand
klach ten heeft of me di cij nen ge bruikt, men laat daar voor zelfs uit ge brei -
de ver kla ring en te ke nen, die wei nig rechts kracht heb ben maar de
mensen wel attent maken op de risico’s.

Een fa ta le overd osis (fy sie ke ver gif ti ging) is ove ri gens bij de echt zwa re 
psyche de li sche mid de len on waar schijn lijk, bij veel par ty drugs en XTC
is dat wel een ge vaar. Je moet bij voor beeld bij LSD wel on waar schijn -
lijk gro te hoe veel he den in ne men voord at het gif tig wordt. Het zijn de
psycho lo gi sche ont spo ring en waar het ge vaar schuilt. Je kunt ont spo ren
(flip pen), in loops ver zeild ra ken of dom me of over moe di ge ding en gaan 
doen, zo als aan het ver keer deel ne men en ong eluk ken ver oor za ken. In
ex tre me ge val len, maar vrij wel al tijd te rug te voe ren op be staan de aan -
doe ning en, kan men in een de pres sie ve spi raal ra ken, en is su ïcide niet
uit te slui ten. Het komt voor, dat al su ïcidale men sen naar extreem zware 
doses middelen grijpen om een eind aan hun leven te maken. 
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Men spreekt vaak te snel over een overd osis als het gaat over zwa re
psyche de li ca, ook al om dat in het par ty- en club cir cuit de com bi na tie
met an de re mid de len veel voor komt en om dat over ver hit ting, ge brek aan 
wa ter of juist te veel wa ter, daar wel voor komt. Het is daar om van (le -
vens-)be lang, dat bij pro ble men snel dui de lijk wordt wel ke stof fen ge -
bruikt zijn, een sam ple mee ge ven voor de dok ter is dan ook een goed
advies als er echt problemen zijn.

De symp to men van een ge vaar lij ke (over-)do sis zijn dat men sen zich
raar gaan ge dra gen, bleek wor den, over ge ven, hart klop ping en krij gen,
de hart slag wordt on re gel ma tig, ze krij gen geen lucht of ra ken in pa niek. 
Dan helpt het in eer ste in stan tie ze naar een vei li ge plek te breng en, ze
hel pen te be we gen of rond te wan de len, ze on der steu nen of op een
vrien de lij ke ma nier vast hou den en de pa niek pro be ren te on derd ruk ken.
Het idee, dat wat zout wa ter helpt is niet cor rect, bij pad den stoe len of
ay a hu as ca kan wat voed sel ge ven wel de trip snel ler doen eind i gen. Ze -
ker als dui de lijk is dat men meer de re mid de len heeft ge bruikt, en de
symp to men ernstig zijn, de GGD of 112 bel len, de symp to men door ge -
ven en als men niet snel komt, ie mand naar de Eer ste Hulp of een zie -
ken huis breng en, liefst met sam ples of in for ma tie over wat er ge bruikt
is. Bij het stoppen van de ademhaling is mond- op-mond beademing een
goede strategie. 

Ne der land se si tu a tie
We zijn hier re la tief to le rant en ook de rap por ta ge over het ge bruik is re -
la tief be trouw baar, in an de re lan den wor den de cij fers nog al eens ge ma -
ni pu leerd en overd re ven. Het aan tal men sen dat met se rieu ze pro ble men
naar een zie ken huis wordt ge bracht blijkt uit de MDI sta tis tie ken (the
Moni tor Drugs  Incidenten). Opval lend is dat bij voor beeld in Amster -
dam, waar toch veel toe ris ten ko men, sto ned wor den of gaan trip pen, er
geen fa ta le ong eluk ken met ma gi sche pad den stoe len zijn ge rap por teerd
(wel in ci den ten met ge com bi neerd ge bruik). Ook XTC pro ble men zijn
re la tief ge ring en niet erg hef tig, lan de lijk inde orde van 580 hos pi ta li sa -
ties en 4 do den, maar het gaat om zeer breed ge bruik. Speed (am fe ta mi -
ne) ge bruik is min der, daar bij gaat het om ong eveer 70 hos pi ta li sa ties
per jaar. LSD en meer zeld za me drugs wor den niet ge specificeerd of
zijn zo zeldzaam dat ze niet eens in de statistiek vermeld worden. 

In ver ge lij king, per jaar wor den ong eveer 850 men sen op ge no men voor
he ro ïne/crack/co ca ïne, en er ster ven ong eveer 100 tot 140 men sen per
jaar aan deze hard drugs. Can na bis is niet he le maal ong evaar lijk, in
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Amster dam ko men er per jaar zo’n 240 men sen
in het zie ken huis, maar dat gaat meest al om pa -
nie kaan val len door first-ti mers en on ver wacht
zwa re ef fec ten van spa ce-cake. GHB is wel een
heel naar goed je, na ti o naal 480 hos pi ta li sa ties
en 5 do den. Bij een op de vijf drugs ge re la teer de 
inci denten in ambulances speelt GHB een rol. 

Alco hol blijkt ove ri gens  in ver ge lij king met
drugs heel wat meer slacht of fers te ma ken, in
Amster dam al leen al 1400 hos pi ta li sa ties en het
aan tal ver keers-slacht of fers door al co hol is
waar schijn lijk een veel voud daar van (ong eveer
114 do den in 2014 vol gens Jelli nek/SWOV).
We rel dwijd is ook over ma tig ge bruik en daar uit voort vloei en de ver sla -
ving aan le gaal voor ge schre ven opiaten (paink il lers zo als fenta nyl en
oxycon tin, maar ook mor fi ne) en dan de over stap naar heroïne een
groeiend probleem.

Rap por te ren van pro ble men
In ons land kun je al tijd men sen met een overd osis of an de re pro ble men
bij een zie ken huis of de GGD breng en, maar in veel an de re lan den
brengt dat risico’s met zich mee, om dat men dan de po li tie in for meert en 
de breng er ook in de pro ble men komt en ver volgd kan wor den. Dat pro -
bleem is wel be kend en in Ca li for nië is er zelfs een spe ci a le wet voor, de 
’Good Samaritan Act’ AB 472. 

Ver sla ving, af hank elijk heid
We spre ken over ver sla ving als een be paald ge drag of ge bruik dwang -
ma tig wordt, het nor ma le le ven of de ge zond heid van ie mand ing rij pend
en ne ga tief be ïnvloedt en men niet zon der kan. Dat kan een fy sie ke,
psycho lo gi sche of so ci a le ver sla ving zijn. Het kan gaan om ge bruik van
al co hol of mid de len, om seks, gok ken, so ci a le me dia, com pu ter ga men,
ook be paal de hob bies zijn ver sla vend. Men zoekt de sti mu lans van een
po si tief ge voel of vlucht weg van her in ne ring en, traum as, zor gen, pijn,
ver moeid heid, ong e acht de con se quen ties. Als dat chro nisch wordt, ve -
ran dert er iets in de sti mu lus/re ward mecha nis men in de her se nen en
wer ken de na tuur lij ke re ac ties niet meer, men reageert bijvoorbeeld
overdreven op signalen (‘cues’) betreffende gebruik. 
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Het woord ver sla ving wordt meest al ge bruikt voor fy sie ke ver sla ving,
als het lichaam ge wend is ge raakt aan het mid del en er ont houdings ver -
schijn se len op tre den. De hip po campus, die emo ties re gu leert, slaat dan
op hol, met ang sten, pa niek ge voe lens, net als de hy po tha la mus, die de
lichaams tem pe ra tuur re gu leert, Men kan die zeer on ple zie ri ge ver schijn -
se len al leen te geng aan door weer te ge brui ken, en ge zien de to le ran tie
vaak in steeds ho ge re do ses. Ver sla ving aan re cept-me di cij nen (voor al
opi a ten zo als fen ta nyl en oxycontin) is in de VS een groot probleem.

Los ko men van een ver sla ving is moei lijk, niet al leen van we ge de ab sti -
nen tie ver schijn se len, maar ook door de so ci a le om ge ving en de peer-
 pres su re, dras tisch bre ken met de ‘scene’ is ei gen lijk een eerste vereiste.

We zijn al le maal ver slaafd, een an de re vi sie
Het hele denk en over ver sla ving be gint te kan te len, Men ziet het nu
meer als een ziek te, waar bij hulp ver le ning be lang rij ker is dan cul tu re le
mar gi na li sa tie en het weg stop pen in ge vang enis sen waar meest al dat
drugs ge bruik leuk wordt voort ge zet. Er blijkt dat er be paal de ge ne ti sche

fac to ren zijn die ver sla ving be ïnvloeden, zo als de ∆FosB, gene trans -
crip ti on fac tor, Het is dan een fy sie ke si tu a tie, het gaat om het even wicht 
tus sen de neu ro transmit ters do pamine, glutamate en gamma-
 aminobutyric acid.

Ook in de VS spreekt men nu eer der van ‘dependency’ (af hank elijk heid) 
dan van ‘addiction’ (ver sla ving). En af hank elijk heid blijkt steeds meer
een fun da men te le be hoef te te zijn van de mens, we wil len er gens bij ho -
ren, iets heb ben dat be lang rijk is in ons le ven, iets wat ons een ank er
geeft. Dat ank er kan een part ner zijn, ons werk, onze hob by, mu ziek,
geld verd ie nen of een re li gie, maar blijk baar heb ben we al le maal zo’n
ver bin ding no dig. Die geeft zin aan ons le ven, maakt het de moei te
ward. Dat kun je ook als een af hank elijk heid zien, maar dan één die past 
bin nen de ge ac cep teer de ka ders. Een drugs ge brui ker mist veel al zo’n
(door de we reld als nor maal ge zien) vast punt en maakt van het ‘high’
zijn ank er. Niet ver stan dig, maar van uit een dui de lij ke en dus in es sen tie 
nor ma le biologische behoefte aan ‘verbondenheid’. 

De Ne der land se drugs on der zoe ker Pe ter Cohen con sta teer de al de cen nia 
ge le den dat er naast pro bleem ge brui kers ook heel veel rou ti ne ma ti ge ge -
brui kers van bij voor beeld co ca ïne zijn, die he le maal geen pro ble men
ver oor za ken, niet ziek en zwak wor den en een vrij nor maal le ven lei den. 
Hij ziet de drugs pro ble ma tiek dus voor al in het ka der van cul tu re le mar -
gi na li sa tie; wie z’n mid de len niet kan be ta len en ver zandt in het ver keer -
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de mi lieu gaat pro ble men ople ve -
ren, Dat soort pro ble men kun je
dus be ter oplos sen door men sen
een be te re so ci a le bin ding te ge -
ven, ze weer te in te gre ren, werk te
ge ven, zinge ving, een ank er waar -
mee ze wel ‘nor maal‘ kun nen func -
ti o ne ren. Expe ri men ten met de cri -
mi na li se ring zo als in Finland
hebben deze visie ook wel
ondersteund en het Neder landse
beleid gaat ook meer die kant op.

De sprook jes over mis -
bruik en scha de lij ke ef -
fec ten
Van de kant van de over heid en de me di sche we reld heeft men de ne ga -
tie ve ef fec ten van ge bruik vaak schro me lijk overd re ven. Men gooi de
alle drugs op één hoop en ge bruik te de ne ga tie ve ef fec ten van be paal de
drugs om de hele bubs te mar gi na li se ren. Met name in de VS wa ren er
al ler lei ver ha len: over ge kook te her se nen, zelf moord-epi de mie ën, on -
vrucht baar heid, kank er, je zou door LSD vrij wel ze ker in een gek ken -
huis ko men of je te plet ter stor ten. Die ver ha len uit de zes ti ger ja ren
zorg den voor een ver bod, al eer der werd can na bis in de ban ge daan
maar dat was ook om dat hen nep teelt be paal de groe pen niet uit kwam
(krantenmagnaat Hearst had belang bij krantenpapier op houtbasis).

Re cen te on der zoe king en heb ben al die ver ha len ont mas kerd als be dach -
te fa bels of op ge bla zen in ci den ten zon der sta tis ti sche re le van tie. Het
slech te ima go van de psyche de li sche mid de len is deels een fic tie, die
nog steeds in stand ge hou den wordt om voor al de ge bruikers maar af te
schrikken.

Een stu die ge pu bli ceerd in het Jour nal of Psychop harma co lo gy on der -
streept dit. Men keek naar de er va ring en van 190,000 NSDUH res pon -
den ten in de pe ri o de van 2008 to 2012 en con sta teer de dat er geen be -
wijs was dat de klas sie ke psyche de li sche mid de len ne ga tie ve ge zond -
heids-con se quen ties heb ben. In te gen deel, men vond dat er bij men sen
die LSD of psi lo cy bi ne had den ge bruikt min der zelf moord nei ging en en
–po ging en voor kwa men. De ‘acid ca su al ty’ myth van de zes ti ger ja ren
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is dus on zin ge ble ken, en er is zelfs een po si tief ef fect ge con sta teerd.
Zelfs een enk e le er va ring met die mid de len cor re leert met een
verbeterde geestelijke gezondheid, zeggen onderzoeker nu zelfs.

Echt ver slaafd ra ken aan psyche de li ca is zeld zaam, ei gen lijk is er geen
be wijs dat er een fy sie ke ver sla ving is bij mid de len als LSD of ma gi sche 
pad den stoe len, ook al om dat er ook spra ke is van dui de lij ke
tolerantieopbouw. 

Er is de mo ge lijk heid van mi cro-do sing (zie hoofd stuk 25) maar daar is
geen spra ke van een do sis die dui de lijk di rect voel baar ef fect sor teert. Er 
is wel de mo ge lijk heid van so ci a le ver sla ving, maar dat speelt eer der bij
mid de len zo als XTC en ay a hu as ca. De ge brui kers her in ne ren zich het
fij ne ge voel, de so ci a le con text en de vriend schap en ver bon den heid die
ze voel den en wil len dat weer, er is ook een on be wust ver lang en. Ze ker
bij XTC en an de re syn the ti sche dis co drugs is so ci a le ver sla ving dan
ook een echt ge vaar. Als je die mid de len te veel ge bruikt, gaat er ook fy -
siek wat mis, niet al leen heeft het ef fect op je denk en en voe len, maar
ook licha me lijk ta kel je af, al was het maar om dat je niet meer ge woon
eet. De nei ging om be paal de er va ring en (vi su e le of in tens ‘voelen’)
weer  te be le ven is af hank elijk van de per soon lijk heid. Sommige
persoonlijkheids-types zijn meer geneigd daar achteraan te gaan jagen.

Er is bij dat soort mid de len ook een re cre a tie ve ver sla ving; als je niks
an ders te doen hebt ga je maar weer wat ne men om te ont snap pen aan de 
sleur. En als je ie de re paar da gen wat neemt, gaat je lichaam re a ge ren,
bij voor beeld door zelf geen ge luks hormonen aan te ma ken en zak je
steeds verder weg.
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Ver stoord zelfbeeld en re a liteits be sef

Onder in vloed van psyche de li sche mid de len is je zelf beeld an ders en
kun je moei te heb ben met ori ëntatie. Ga daar om niet naar druk ke plek -
ken of vreem de plaat sen of doe geen fy siek uit da gen de ding en, ze ker
niet in je eer ste trip. Je rich tings ge voel en even wicht kun nen aang etast
zijn en be lang rij ke in for ma tie ver vormd; je re a geert niet meer ‘nor -
maal’. Dat kan las tig en ge vaar lijk zijn, maar ook de po li tie op je at ten -
de ren. Ook ben je vaak zo ge voe lig voor de ener gie van an de ren, dat je 
die over neemt en raar gaat re a ge ren. Je zelf be wust zijn is an ders, je
kunt je heel ‘macho’ gaan gedragen en in de problemen komen.



Con clu sie
Psyche de li ca zijn geen kin der speel goed, dat moge dui de lijk zijn. Er zijn
ze ke re risico’s maar goe de voor be rei ding, set en set ting kun nen die be -
per ken. Een van de groot se risico’s is dat men oploopt te gen de Wet,
met soms ernsti ge consequenties.
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� 12 The ra pie en ge ne zing, sit ters

Lek ker trip pen, mooie beel den, leuk dan sen, uit je bol gaan, het kan met
dit soort mid de len, maar dit boek je wil toch ook wij zen op de ri tu e le en
the ra peu ti sche as pec ten van het gebruik. 

Het is na me lijk mo ge lijk om een trip, naast een leu ke er va ring en ‘fun’,
ook te zien als een soort van af stem men en oprui men van de geest: als
een op fris buurt van je zelf beeld, als een trans for ma tie pro ces met po si tie -
ve ef fec ten op je licha me lij ke en gees te lij ke ge zond heid en ge luks ge -
voel. Het kan een goe de kans zijn om eens een blik te wer pen op alle
hoe ken en ga ten van je psyche. Een ge le gen heid om je ge drag wat be ter
te be grij pen, een sle pen de droef heid te omar men, frus tra ties en trauma’s
op te spo ren en mis schien enk ele fy sie ke klach ten aan te pak ken of meer 
over de bij be ho ren de oor zaak uit te vin den. Je kunt je per spec tief ve ran -
de ren, uitstijgen boven je eigenbelang, de dingen breder zien. 

Een stap verd er gaat the ra pie bij se rieu ze pro ble men, van gees te lij ke of
licha me lij ke aard, en te gen woor dig is psyche de li sche the ra pie daar bij in
ie der geval te overwegen.

Het komt al le maal neer op be wust wor ding, kij ken naar die pe re mecha -
nis men.  Echte trans for ma tie, zo als het ve ran de ren van je over tui ging en, 
ge loofs sys teem of per soon lijk heid, is niet mak ke lijk. Je iden ti teit zit
meest al ta me lijk vast, daar aan sleu te len vraagt in zet. Na tuur lijk, het
barst van de self-help boe ken, van won der d oe ners, goe roes, coaches en
mo ti va tie-mo del len. Er zijn ook vele the ra peu ti sche en psychi at ri sche
met ho die ken, waar van de mees te veel sessies nodig hebben en meestal
beperkt succes hebben. 

Het ge bruik van psyche de li ca of psycho ac tie ve stof fen in the ra pie lijkt
in dit ka der soms een won der mid del om dat in één ses sie meer kan wor -
den ont ra feld dan in vele ja ren van tra di ti o ne le the ra pie. Er zijn veel
voor beel den van men sen die 
een dra ma ti sche ve ran de -
ring in hun kijk op het le ven 
heb ben er va ren dank zij een
trip. Maar er is geen ga ran -
tie en veel hangt af van set,
set ting en hulp van ie mand
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bij de voor be rei ding en begeleiding van het proces.

Opper vlak ki ge re pa ra tie of die pe ge ne zing?
Wat psyche de li sche the ra pie (in Zwit ser land spreekt men wel over psy -
cho ly ti sche the ra pie) zo ef fec tief maakt is dat je door de op per vlak ki ge
la gen van het nor ma le de fen sie sys teem heen prikt en het ego om zeilt om 
zo bij wat som mi gen het in ner lijk kind of die pe zelf noe men te ko men,
de kern van ie mands we zen. Dat is de plek waar wer ke lij ke ge ne zing en
trans for ma tie mo ge lijk zijn. Ove ri gens lo pen we hier te gen het pro bleem 
op dat woor den als ego, ik en zelf op ver schil len de ma nie ren ge bruikt
wor den. Maar als je de zin: “Ik zie me zelf in de spie gel” ge bruikt komt
daar wat hel der heid in. De IK is dan een kracht of ob ser va tor op een die -
per ni veau, het zelf of de zel ven zijn sub jec tie ve in ter pre ta ties, so ci a le
con struc ties die we in re la tie mat an de ren (moe der,op voe ders etc.) heb -
ben ontwikkeld en die we zijn gaan zien als onze identiteit (ons
aangenomen zelf). 

Dat beeld is niet he le maal com pleet, want naast ego en die pe zelf kun je
ook nog een ‘zelf’ heb ben, die je aan an de ren laat zien, dat is je mas ker.

Daar mee mas keer je mis schien wat en als je bij voor beeld steeds liegt,
slaat dat weer te rug op je ego. Be sef wel, dat an de ren soms door dat
mas ker heenk ij ken. Er zijn ook men sen die ge voe lig zijn voor wat er in
je die pe zelf speelt, een goe de therapeut is dat ook. 

In het vol gen de hoofd stuk gaan we in op wel ke rol die zelf beel den spe -
len bij de keu ze van mid de len en aanpak.

He laas wer ken de mees te be ken de (en door de me di sche en ver ze ke -
rings-we reld ge ac cep teer de) the ra pie-vor men op het op per vlak ki ge ni -
veau van ge drags ken mer ken. Dat gaat meest al om pro ble men als het je
niet aan pas sen aan wat an de ren, werk of de maat schap pij van je wil len
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of ver wach ten. Ze kun nen (symp to ma tisch) ef fec tief zijn in het oplos sen 
van pro ble men over hoe je wordt ge zien door an de ren maar ze gaan niet
over de kern van ie mands zelf beeld en dat is waar de wer ke lij ke oor za -
ken vaak ver bor gen lig gen. Psyche de li ca, maar ook som mi ge diep gaan -
de the ra pie mo del len be rei ken die per en snel ler de laag waar bewust -
wording en genezing werkelijk plaats kan vinden.

Trip pen kan dus op een diep ni veau mis schien wat be rei ken, maar er is
ze ker geen ga ran tie. Be denk ook dat een fo cus op een (be perk te) ve ran -
de ring of ge drag ve ran de ring op mas ker ni veau als doel van een trip niet
werkt. Echte ve ran de ring is na me lijk een ge volg, het draait om be wust -
zijns ve ran de ring. Je kunt er al leen naar stre ven om een be ter be grip te
krij gen voor, en meer be wust zijn van wat is en wat zal zijn, in je es sen -
tie, in de mys tie ke diep te van zelf ken nis. Als je daar aan werkt wor den
pro ble men vaak van zelf op ge lost op het mo ment dat ze zich aan die nen
of dat je ze her be leeft; niet door er hard aan te wer ken maar door ze in
ze ke re zin los te la ten en je er zo door heen te wer ken. Het gaat om het
los la ten en her ka de ren van de trauma’s en her in ne ring en, niet om de
won den nog er ger te ma ken, want dat is het ge vaar. Ga je er al leen maar
aan prut sen, dan wor den ze mo ge lijk die per en ga je je alleen nog maar
meer afschermen (het risico van alle therapie overigens).

Lichaam én ziel
Het doel van het the ra peu tisch ge bruik is je zelf ge ne zen of trans for me -
ren door be wust wor ding of ie mand as sis te ren in dat pro ces. Let op: een
trip is geen be han de ling voor een acuut me disch pro bleem, daar voor
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moet je bij een arts of zie ken huis zijn. Maar als we er van uit gaan dat de 
psyche de di ri gent van ons lichaam en ziel is, dan kan het zoe ken naar
de on der lig gen de men ta le en vaak trau ma ti sche oor za ken van fysieke
problemen helpen. 

Scha de die ons in het ver le den is toe ge bracht kan naar bo ven ko men in
de vorm van mis vor ming en, tics of ziek tes, die dui den op iden ti teits pro -
ble men. Het is be ter te stre ven naar een bre der ve ran de rings pro ces. Dit
moet dan wel in een ho lis tisch to taal aan pak ge beu ren want al leen on -
derd elen of symp to men be kij ken helpt niet erg; dat is wat de ge wo ne
me di sche we reld doet, met wis se lend suc ces. Daar di a gnos ti ceert men 
vaak te ge mak ke lijk en mikt op snel le symp to ma ti sche be han de ling en
aan pas sing, een fix. Het op de len van het vak ge bied ‘genezing’ in al le -
maal ver schil len de onderdelen en specialisaties helpt namelijk niet echt. 

Ho listisch be te kent dat al les één is, dat symp to men en oor za ken ver band 
met el kaar hou den en dat pro ble men nooit op zich zelf staan; al les is on -
der ling ver bon den. Ho lis ti sche the ra pie ziet lichaam en geest als één
waar bij re ke ning wordt ge hou den met de le vens ge schie de nis en –si tu a -
ties ter wijl er van uit wordt ge gaan dat wij meer zijn dan de ma te ri ële on -
derd elen. Trauma’s en er va ring en uit het ver le den heb ben spo ren of ank -
ers in ons lichaam heb ben ach ter ge la ten, maar die zijn ook ge re la teerd
aan het ma te ri aal dat diep in onze geest ver bor gen ligt. Be denk eens hoe 
aan doe ning en niet al leen op één plek op dui ken maar ook zicht baar zijn
in ver schil len de lichaams de len, zo als iris, han den en voe ten. In fei te is
elke cel als een ho lo gram ver bon den met alle an de re en draagt ook de
re le van te in for ma tie van het ge heel. We kun nen (symp to ma tisch) op het
lichaam of het ge drag wer ken, maar er ken nen we wel vol doen de dat in
bij voor beeld de stem, de adem, de pols, de gedachten en de emoties
dezelfde patronen, onbalans en problemen opduiken? 

Nu zijn op zijn minst een do zijn of meer ho lis ti sche be na de ring en met
hun wor tels zo wel in het Wes ten als in het Oos ten, zo als yoga, ay -
urveda, ho me o pathie, trans per so ne le the ra pie, psychosyn the se, reiki, chi 
kung en tai chi chu an, die ons kun nen hel pen te pei len wat er aan de
hand is en ons richt lij nen bie den voor the ra pie, ge ne zing, rei ni ging, ver -
zach ting en het te rug vin den van onze ba lans. Maar wie kan clai men dat
hij een goed (to taal)over zicht heeft over die met ho des of zelfs een goed
in zicht in hoe onze psyche werkt? In the o rie kan elke met ho de de puz zel 
ont war ren en he ling breng en; in de prak tijk zit ten we vast aan de be -
perk te ge reed schap pen die onze oplei ding en ons werk ons bie den, ook
bin nen de psyche de li sche the ra pie. En is ook dui de lijk, dat em pa thie en
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be trok ken heid veel be lang rij ker zijn dan wel ke aan pak ook. Een lieve
vriend kan therapeutisch meer bereiken dan een afstandelijke
professional!

De mees te the ra peu ten ge brui ken dan ook een ei gen (eclectis che )com -
bi na tie van met ho den voor di ag no se en be han de ling, en als daar mid de -
len bij ge bruikt wor den dan is in le ving en be trok ken heid, naast ken nis
van het pro ces en des kun dig heid, een eerste vereiste. 

Ge ne zen be gint met di ag nose, wat is het (on der lig gen de) pro bleem?
Hier kan de voor be rei ding van een trip of ei gen lijk in pas sing er van in
een bre der ka der, al ler lei vor men aan ne men. Ze ker wan neer het gaat om 
zeer ernsti ge si tu a ties en le vens be drei gen de aan doe ning en. Daar bij is
een trip maar een van de rou tes of een on derd eel in een bre der pro ces.
Het is mo ge lijk om in zo’n pro ces voor af  een groot aan tal on der zoe ken
te (la ten) doen, van de heel ‘wetenschap pelijke’ en ra ti o ne le me di sche
met ho den met bloed on der zoek, scans, foto’s en wat al niet meer, tot de
in tu ïtieve en bij na hel der zien de aanpak van bijvoorbeeld Radionics en
dergelijke. 

Er is daar na een heel ar se naal van be han de ling en, ge reed schap pen en
vaar dig he den om aan de slag te gaan, en ze heb ben al le maal hun kwa li -
tei ten. De psyche de li sche trip is er één van, maar maakt an de re be han de -
ling en niet over bo dig; het kan wel een die per en meer in te graal in zicht
in de oor za ken breng en en zo het ge ne zings pro ces fa ci li te ren. Ook kun -
nen we an de re dis ci pli nes, zo als mas sa ge of hypnose, effectiever
inzetten bij iemand die tript.

Ther apeu tisch ge bruik van psyche de li ca biedt, voor de ge brui ker/cli ënt
maar ook voor de the ra peut en art sen er om heen een ge heel nieuw blik -
veld. Het is mis schien een onor tho doxe aan pak, maar wel een met een
lange ge schie de nis en wor tels in het sja ma nis me en de prak tij ken van
me di cijn man nen en heksen uit het verleden. 

Daar is nu meer waar de ring voor; we kun nen van hun met ho des le ren,
van hun mu ziek, drum men, ge zang en, aan vul len de krui den re me dies en
hun diep te-psy cho lo gi sche aan pak. Ze com bi ne ren veel meer dan in de
wes ter se al lo pa ti sche aan pak (dat wat art sen hier doen) geest, lichaam
en ziel, wer ken met wat we nu er ken nen als ‘embodied cognition’; door
dan sen, be we gen en emo ties ac ti ve ren ze spie gel-neu ro nen en daar mee
he lings pro ces sen op een diep ni veau. Ze ge bruik(t)en vaak sug ges tie,
truc jes en zelfs gooche la rij. Dat lijkt pri mi tief maar we we ten nu dat pla -
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ce bo-ef fec ten echt zijn en tot wel 50% van de po si tie ve resultaten van
een behandeling voor hun rekening nemen.

Voe len brengt be wust zijn en ge ne zing
“Fee ling is he a ling” (voe len is ge ne zen) is een uit druk king met een die -
pe waar heid. Voor veel men sen is een trip een her ont dek king van het
feit dat ze in staat zijn om te voe len, om in con tact met hun lichaam en
zint ui gen te ko men en zich te re a li se ren hoe emo ties een drij ven de
kracht zijn, veel meer dan onze rationele geest. 

Een van de gro te les sen van uit psyche de li sche er va ring en is dat wij als
men sen enor me mo ge lijk he den heb ben om te voe len. In onze nor ma le
staat van zijn on der d ruk ken we dat; de mees te tijd voe len we niet eens
ons ei gen lichaam. In een psyche de li sche trip kun nen we mis schien voor 
het eerst voe len hoe ge span nen we zijn, hoe we al ler lei vor men van pijn, 
angst en woe de ver stop pen, onze emo ties ont ken nen of sim pel weg wei -
ge ren om te voe len. Maar pas op, we wor den ons van zo veel meer be -
wust, zo veel de tail en fi nes se in kleur, vorm, geur, ge luid en
lichaamssensaties dat we makkelijk overweldigd raken.

Uit gangs punt is dat zo dra we ons zelf toe staan om echt de oor za ken van
een pro bleem te voe len, we mo gen ho pen dat ons sys teem het zal oplos -
sen en zich zelf ge ne zen. Zo dra we ons be wust zijn van het wer ke lij ke
kern pro bleem verd wijnt dat of wordt mak ke lij ker geaccepteerd. 

Dat ge ne zen is niet al leen naar bin nen ge richt, het geldt ook voor con -
tact met an de re men sen. Als we door de psyche de li sche er va ring le ren
om de an der bin nen te la ten, hem te voe len en ons niet af te schei den,
zijn we hem/haar in dat pro ces al aan het ge ne zen (even als ons zelf en de 
re la tie). Dit wordt ook wel de Honopono aan pak ge noemd, een ver ge -
vings oe fe ning die wordt ge bruikt op ei lan den in de Zui de lij ke Pa ci fic,
zo als Sa moa, Ta hi ti en Nieuw Zee land. De the ra peut identificeert zich
dan met de cliënt.

De (be-)ge lei de trip, de sit ter
Een per soon die bij een trip as sis teert is er in eer ste in stan tie voor de
vei lig heid (zor gen dat er niets ver keerd gaat) maar kan veel meer be te -
ke nen. Er is voort schrij dend be grip over wat zo’n sitter, gids of be gel ei -
der kan doen en hoe zo’n ses sie in te rich ten. Ze ker met XTC is er veel
er va ring, li te ra tuur en stu die ma te ri aal. Ook bij ay a hu as ca-ses sies steunt
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gene zing op wat de jung les jamanen mee breng en aan in zich ten en in voe -
len; dat kan wor den ge ïnstitutionaliseerd in zogenaamde ‘cura’ sessies.

De aan pak is meest al meer ge ba seerd op een vrien de lij ke be gel ei ding en 
de trip per her in ne ren aan verd rong en emo ties en aan z’n doe len (agen -
da) dan aan di rec te be ïnvloeding of in ter ven tie. Het de vies daar bij is
Less is more, zelfs een gedachte wordt opgepikt. 

Door het ge bruik van on der an de re ge luid, aan ra king of be we ging kan
de rich ting van de trip wor den ve ran derd, bij voor beeld om uit een loop -
ing (lus) te ko men of de aan dacht op nieuw te fo cus sen. Omdat de vat -
baar heid voor sug ges ties in een trip erg hoog is, kan de stem maar ook
spe ci fie ke mu ziek ef fec tief wor den ge bruikt. Het is een kwes tie van
spie ge len, re flec tie maar ook de sti mu la tie van ex pres sie en andere
therapeutische tools.

In het al ge meen is de aan pak van de trans per soon lij ke psycho lo gie, met
zijn vele ge reed schap pen, goed bruik baar bij het as sis te ren van men sen
in een the ra peu ti sche trip. Maar ook door het vol gen van de ei gen in tu -
ïtie kun nen ong eloof lijk ef fec tie ve sug ges ties om hoog ko men. Con fron -
te ren de tech nie ken zijn ris kan ter maar zijn soms on ont koom baar. Som -
mi ge schijn baar on schuld i ge woor den en ge ba ren kun nen na me lijk die pe 
emo ties en zelfs ge weld of ag res sie trig ge ren en daar goed mee om gaan
vraagt om de nodige ervaring én een portie gezond verstand.

Of een sit ter nu een pro fes si o ne le the ra peut, een goeie vriend, een on be -
ken de of een fa mi lie lid is, hij of zij moet goed ge grond zijn om dat er een 
hoop verd riet, boos heid en pro jec ten op kun nen ko men. Soms is er, op
ba sis van de si tu a tie en het doel, een meer er va ren gids no dig. Het is
mo ge lijk, maar moei lijk om men sen te vin den die je kun nen as sis te ren.
Je kunt ook naar works hops en ge ënsceneerde ri tu e len gaan of pro fes si -
o ne le men sen in hu ren die als sit ter kun nen func ti o ne ren. Dit be te kent
meest al dat zij zelf niets ne men of een veel klei ne re (ho me o pa thi sche)
do sis zo dat ze in ie der ge val de zelf de mind set heb ben, in de zelf de flow
zijn.

Omdat as sis te ren te ris kant is voor ‘officiële’ the ra peu ten (hun be roeps -
or ga ni sa ties wij zen het af, ook van we ge kans op le ga le pro ble men) kan
het even du ren voord at je een goe de gids vindt. Er zijn daar om ook wel
min der ‘officiële’ men sen die je toch pro fes si o neel kun nen as sis te ren in
een trip. Zij noe men zich zelf vaak sja ma nen (in vele be te ke nis sen van
het woord) en ze ba se ren zich op eeu we nou de ri tu e len en de aan pak van 
me di cijn man nen en ge ne zers uit an de re cul tu ren. Ook ko men met re gel -
maat eni ge ech te sja ma nen uit de ’jungle’ naar het Wes ten. Of je kunt
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hen daar (in Z.Ame ri ka) be zoe ken. De aan pak van deze (soms ook
would-be) sja ma nen werkt meest al goed maar het is soms wat te veel
van het goe de; een hele toe stand met zing en, drum men en vreem de,
soms verwarrende ceremonies. Vaak begrijp je pas achteraf hun werke -
lijke waarde.

Ook ‘echte’ psychot he ra peu ten en psychi a ters zijn soms be reid om met
psyche de li sche mid de len te wer ken om dat het helpt om die pe trauma’s
naar de op per vlak te te la ten ko men. Sta ni slav Grof, een emi nen te
psychot he ra peut, psychi a ter en pi o nie ren de psycho naut, heeft het over
psyche de li ca als een ‘universele decoder’, over de func tie van een trip
om as so ci a ties en ver ban den naar de op per vlak te te laten komen en meer 
helderheid te verkrijgen.

Spiegel en in timiteit
Ande re men sen kun nen een spie gel zijn van wat we zelf zijn, en sit ters
kun nen hier bij een func tie heb ben door als spie gel te func ti o ne ren en zo
te la ten zien hoe pro jec tie werkt. 

Een ech te (gla zen) spie gel kan ook een ge wel dig ge reed schap zijn. Naar 
je zelf (en an de ren) kij ken in een trip kan een vreem de er va ring zijn want 
je ziet rare ge zich ten, die ren, som mi ge ge laats trek ken wor den over d re -
ven en zelfs be ang sti gend. Een kaars voor de spie gel kan dat nog in ten -
ser ma ken. Het wordt een soort waar zeg gen, zo als in een gla zen bol of
kris tal kij ken. Er ont staan na me lijk al ler lei beel den, soms be te ke nis vol
maar soms ge woon vreemd of grap pig. Het is dus een goed idee om een
spiegel, kaars, kris tal len, foto’s of kunst bij de hand te hebben.

Inti mi teit (en seks) is ei gen lijk een heel nor maal iets, ook in een trip,
maar hier lo pen we snel te gen fat soen snor men aan, ze ker bij min of
meer for me le the ra pie. Na tuur lijk kan het ge bruik van psyche de li ca in
the ra pie kan heel ver gaan en bij voor beeld lichaams werk en mas sa ge be -
vat ten. In de prak tijk is het ech ter niet ge heel vrij en open; er zijn be per -
king en aan wat een ge kwa li fi ceer de en gecertificeerde therapeut mag
doen. 

We zou den hier in het al ge meen wel wat re lax ter mee om mo gen gaan,
ook om dat in ti mi teit deel van ons zijn is. Omdat seks een pro ble ma tisch, 
en vaak on derd rukt ge bied voor ve len is, be per ken de gren zen, op ge legd 
door mo raal en maat schap pij over hoe ver we kun nen gaan, vaak de ef -
fec ti vi teit van de the ra pie. Men wil wa ken voor mis bruik, de machts re la -
tie tus sen the ra peut en cli ënt mag niet lei den tot ong ewen ste in ti mi teit en 
dus heeft men dat vaak maar helemaal verboden of ontkend. 
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Te gen woor dig is er meer be grip over hoe seksu eel mis bruik of be perk te
mo ra li teit onze le vens vor men en men zoekt ma nie ren om dit te he len of 
om zich zelf, met met ho des zo als tan tra, op nieuw te ope nen naar wat on -
derd rukt is. Daar bij kan een part ner een be lang rij ke rol spe len, maar af -
ge zien van de vele per soon lijk po si tie ve er va ring en en ex pe ri men ten is
dit niet iets waar veel over ge schre ven is, en we ten schap pe lijk onder -
zoek ontbreekt vrijwel.

De oe fe ning en uit tra di ties uit het Oos ten bie den, ook bin nen psyche de -
li sche trips, een ma nier om je zelf (en ook el kaar als je dat met een part -
ner doet) te be vrij den van voor bije er va ring en en te le ren om meer van
het le ven, seks en het lichaam te ge nie ten. Be denk dat pie ker va ring en,
zo als de een wor ding of mys tie ke staat in het hart cha kra, van toe pas sing
zijn op alle chakra’s. Sek su e le er va ring en kun nen enor me in zich ten bie -
den, net zo als vi si oe nen pro fe tisch kun nen zijn en een der de chakra piek 
misschien psychokinese kan veroorzaken.

Ne ge ren dat bij het ope nen van de die pe re la gen van je psyche sek su a li -
teit een is sue wordt, is een beet je dom. Veel tra di ties, in clu sief de Santo
Dai me en al ler lei soor ten eso te ri sche scho len en re li gieu ze ash rams lij -
ken ech ter de la ge re chakra’s en dus ook seks stel sel ma tig te ont ken nen
of on derd ruk ken ze zelfs. Echter elke vorm van on derd ruk king kan op
lange ter mijn tot stressvol le si tu a ties lij den; seks bui ten de deur hou den
zo als bij veel ‘wetenschappelijke’ re search geprobeerd wordt. is onge -
loofwaardig en beperkend.

Het bin nen een psyche de li sche the ra peu ti sche ses sie eren van de kracht -
i ge cre a tie ve ener gie (die ook met seks ge as so cieerd wordt) verd ient wel 
se rieu ze voor be rei ding, dui de lij ke richt lij nen en het vast stel len van
gren zen voor zo wel deel ne mers als sit ters. Ook de cul tuur speelt mee en
de le ga le be per king en, be roeps vere ni ging en van the ra peu ten ver bie den
dit meest al. In meer privé of re cre a tie ve set ting is het (op nieuw) ont dek -
ken van de ei gen sek suali teit na tuur lijk één van de meer aan trek ke lij ke
kan ten van trip pen. Niet dat het al le maal glad jes zal ver lo pen, de ups en
downs komen sneller en harder aan, aandacht kan zich snel ver plaatsen.

De mystie ke er va ring, re gressie
Veel men sen er va ren iets mys tieks in een trip, ze ko men bij in zich ten en 
ge voe lens van een heid, van ver bon den zijn, ze er va ren een god de lij ke
vonk in hen zelf en de een heid van al les. Dat is niet in woor den uit te
druk ken en gaat bij de re-en try ook vaak ver lo ren, wat blijft is een vage
her in ne ring aan een he mel se staat. Die wordt wel aang eduid als ‘Unio
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Mys ti co’, waar in de schei ding tus sen zelf en an der, he mel en aar de,
oplost. Dat is een on be schrij fe lij ke maar zeer die pe er va ring, die men sen 
bij blijft. Die er va ring is ove ri gens niet ex clu sief voor psyche de li sche
rei zen, maar kan ook door meditatie, yoga, rituelen of in de natuur
optreden. 

Voor som mi gen is een trip ook een soort van thuis ko men, om dat ze de
er va ring her ken nen. Ze heb ben eer der, als kind, bij verd oving en en me -
di sche ing re pen, door toe val lig iets te eten, bij me di ta tie of in de na tuur
al iets der ge lijks be leefd of er is spra ke van heel oude her in ne ring en, re -
gres sie naar eer de re le vens. Dat laat ste kan ech ter ook een ma nier zijn
om trauma’s ac cep ta bel te ma ken, de verantwoordelijkheid te ontlopen. 

Hergeboor te en dood serva ring
Het hele trip pen kan, naast het be le ven als een leu ke ont span ning, ook
ge zien wor den als een ma nier om je pro gram me ring be wust te wor den
of zelfs kwijt te ra ken. Je kunt je be wust wor den van de il lu sie, die je je
zelf noemt en dat kan heel diep gaan. Je kunt een soort her ge boor te be le -
ven, the ra peu ten als Sta ni slav Grof me nen zelfs dat een her be le ven of
be wust wor den van je ge boor te (de pe ri na ta le ge boorte-ma trix) zeer
helend kan werken. 

Je kunt die ge boor te op nieuw be le ven, de moei lij ke eer ste stap van uit de 
moe der buik, maar ook het er va ren van het ster ven komt voor. Men sen
be le ven in de trip dan het ul tie me los la ten, het af scheid ne men van deze
we reld, dit lijf, deze wer ke lijk heid. Ze la ten al les los, een moei lijk pro -
ces, en ge ven zich over aan wat ze denk en dat de dood is, soms met de
bij na-doods-er va ring en (near-de ath-ex pe rien ce) van een licht tun nel en
af scheid van ge lief den. De laat ste stap pen wor den meest al als vre dig,
rus tig en zelfs als he mels er va ren. In de mees te ge val len komt men dan
na een tijd je wel weer te rug, be seft dat het een trip-er va ring was, maar
de angst voor de dood is wel veel min der geworden. Die voor aftakeling 
en pijn blijft helaas wel.

Het is de moei te waard om de plan nen voor een (the ra peu ti sche) trip en
wat je be doe ling en zijn goed te overd enk en en te be spre ken. Ze ker voor
een eer ste er va ring is een zorg vul di ge voor be rei ding ver stan dig. Je hebt
dan een be ter idee van wat er kan ge beu ren en hoe je zo veel mo ge lijk uit 
je trip kunt ha len. Doe dat niet al leen vlak voor je gaat be gin nen maar
or ga ni seer ook een of meer be spre king en voor af met een ervaren
persoon of therapeut. 
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� 13 Wat is je bes te drug, per soon lijk -
heids type en cha kra-fo cus

Niet ie der mid del is op ti maal voor ie der een, dat hangt ook van je si tu a tie 
en per soon lijk heid af. We gaan daar om nog wat verd er in op de psyche
en wel ke struc tu ren daar bij een rol spe len, dit om het trip pen be ter te be -
grij pen en als hulp mid del voor trans formatie pro ces sen. 

Want daar draait het om wan neer je dit soort mid de len ge bruikt voor
zelf ken nis en verd ie ping. Je wilt je zelf be ter be grij pen in de hoop dat het 
be ter gaat, dat er een ve ran de ring op treedt: in je be wust zijn, in je ge -
drag, in je wereldbeeld. 

Trans for ma tie is een beet je een mo de woord, net als in no va tie dat was,
maar het gaat dus om ve ran de ring en die be gint bij je zelf. Juist om dat dit 
soort mid de len een ing rij pen de er va ring kun nen breng en en je zelf beeld
nog al kun nen op schud den, is enig in zicht in hoe je psycho lo gisch in el -
kaar zit dan wel nut tig. We zijn niet al le maal ge lijk, maar waar zit ten je
ei ge naar dig he den, wat is je type, en wat be te kent dat voor je trip, bij -
voor beeld welk middel werkt het beste voor je?

Het is dui de lijk dat de ef fec ten, in ten si teit en rich ting van een trip voor
ver schil len de men sen ver schil lend kun nen zijn en dat de spe ci fie ke mid -
de len ver schil len de ef fec ten heb ben. De ver schil len de mid de len wer ken
al le maal net iets an ders in hun ef fect op de neu ro trans mit ters en hor mo -
nen in je lichaam, daar kun je in het al ge meen wel iets over zeg gen (zie
ook het hoofd stuk 26 ach ter in over de PSI-ma trix) maar ui tein de lijk is
ie de re trip ver schil lend, om dat wij dat ook zijn en ook niet al tijd in de -
zelf de staat. Dit is van we ge ver schil len in me ta bo lis me, ge voe lig heid of
na tuur lijk ook ie mands ka rak ter, zelf staat (ego) of per soon lijk heids ty pe.
We zijn al le maal ver schil lend en zijn ook niet al tijd in de zelf de bui, heb -
ben mis schien iets bij zon ders ge ge ten, dus zijn de ef fec ten ook ver schil -
lend.  Je lichaams ge wicht speelt een rol, ben je zwaar der dan heb je mis -
schien iets meer no dig, maar het be lang rijk ste is toch je geest en staat
van be wust zijn. We zijn al le maal ver schil lend, maar er zijn ken mer ken
(bi o markers) die re so ne ren met waar we goed (of slecht) in zijn, die zit -
ten deels in onze ge nen, maar komen ook naar voren in ons karakter, ons 
type. Dat kan ons iets leren over wie we zijn, over onze identiteit.

Je psycho lo gi sche pro fiel en hoe dat is op ge bouwd (met ver schil len de
la gen en zelf beel den) is ei gen lijk het meest be pa lend voor de ef fec ten.
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Een hart ope nen de drug als XTC is ide aal voor de één, maar nau we lijks
in te res sant voor een an der. LSD kan goed wer ken bij de één, maar een
an der heeft er snel een bad trip mee.

Ge brui kers met wat meer er va ring heb ben vaak een fa vo rie te drug (drug 
of choi ce). Dat kan zijn om dat ze die toe val lig pro beer den en niet veel
an de re ken nen, maar het kan ook een kwes tie van per soon lij ke er va ring
met meer de re mid de len zijn. Kun je nu uit het hele aan bod aan mid de len 
de ‘juiste’ kie zen ook zon der ze allemaal te proberen?

Twee ‘beste’ drugs
Hier bij is het van be lang om te be sef fen, dat ie der een ten min ste twee fa -
vo rie te of ‘juiste’ drugs heeft, na me lijk één, die je be ves tigt in je ego
(mas ker) en één die je ego afbreekt. 

Dat wil zeg gen dat een be paald mid del je nor ma le per soon lijk heid kan
on der steu nen, dus het mas ker -dat je aan de we reld laat zien en waar van
je denkt dat je het bent- wordt be ves tigd en mis schien zelfs versterkt. 

Maar er is ook een an der ‘beste’ mid del, dat juist je per soon lijk heid (je
ego, je zelfbeeld) on der uit haalt, je iets laat er va ren wat je nor maal verd -
ringt. Dat is iets wat psycho lo gen en Oos ter se wij zen wel je ‘echte’ zelf
of je in ner lij ke kind noe men. Daar ko men we la ter op te rug in dit hoofd -
stuk. Psyche de li sche mid de len ma ken het mak ke lij ker die staat te be rei -
ken, voor al als je daar via doel en ‘set en set ting’ op bent ingesteld.

Wan neer je zoekt naar transfor ma tie en meer zelfken nis, dan is die twee -
de op tie na tuur lijk de aang ewe zen weg. Wil je al leen maar lek ker dan -
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Drugs of choi ce
De al ge me ne les is dat niet elke drug bij ie der een past. Er is meest al een 
fa vo riet, de voor keurs drug die het bes te bij het ego/per soon lijk heids pro -
fiel past en het meest pret tig is. Daar naast is er een an de re drug die het
bes te is voor zelf on der zoek en her pro gram me ren. Deze laat ste is niet de 
mak ke lijk ste; het is de meest uit da gen de die zich richt op de len in je zelf 
waar aan ge werkt moet wor den. Ei gen lijk kun je zeg gen dat er al tijd
min stens één ge schik te ‘leraar-drug’ en één ‘plezierdrug’, of wat som -
mi gen ‘bondgenootdrug’ noe men, is. De bond ge noot helpt je om te ge -
nie ten, om dat ge ne te be rei ken wat je op per vlak kig wilt maar zon der het 
har de wer ken. Deze va ri ant wordt meest al ge ko zen voor re cre a tief trip -
pen, voor zelf ken nis en trans for ma tie is de ‘teacher-drug’ beter, maar
niet makkelijker.



sen, vrij en, of uit gaan, wil je he le maal niet gaan peu te ren aan je ego en
een die pe in ner lij ke reis ma ken, dan is er een andere favoriete drug.

Het kie zen van het juis te mid del of com bi na tie voor een be paald per -
soon, groep of ge beur te nis, blijft ove ri gens meer kunst dan we ten schap.
Je kunt je bij deze be slis sing la ten lei den door eer de re er va ring en maar
dit is niet al tijd de bes te keus. Het plaat je wordt zelfs nog wat ing ewik -
kel der, want mis schien is er een spe ci fie ke re den, zo als een ziek te, om
toch naar een bepaald middel te grijpen. 

Alle psycho-ac tie ve mid de len (dus ook pep pers, dow ners, pijn stil lers,
anti-de pres si va, Ri ta lin etc.) be ïnvloeden jouw per soon lijk fil ters, jouw
de fen siemecha nis men en ego-bar rières. Wel ke drug op welk mo ment het 
bes te werkt hangt ook af van de be doe ling en doe len die ie mand heeft
(de ‘set’). Er moet dus ge ke ken wor den naar die mind set maar ook naar
de set ting en de in steek, wel ke pro ble men gaan aang epakt wor den en
met welk doel, zo als he ling, in ba lans ko men, mys tie ke sta ten er va ren,
iets over je zelf le ren of ge woon ple zier ma ken, dan sen, seks, etc. En dan 
speelt ook in de prak tijk de beschikbaarheid. Niet alles is bij de hand. 

Het kie zen van het juis te mid del is dus niet een vou dig, dit hoofd stuk
geeft je een paar aank no pings pun ten. Is er een sys teem aan te ge ven, een 
ma trix die kan hel pen de juis te mid de len te kie zen? De er va ring en in een 
trip zijn wel erg sub jec tief, maar om dat er over eenk om sten zijn en een
aan tal ef fec ten en er va ring en zich her ha len kun nen deze worden gesys -
tematiseerd. 

Elk mid del heeft een min of meer spe ci fie ke fo cus (die ove ri gens door
set en set ting nog wel te be ïnvloeden is). Daar is niet veel over ge schre -
ven dus daar om schet sen we hier enk ele vi sies die be hulp zaam kun nen
zijn. We gaan eerst de mid de len clas si fi ce ren op ba sis van waar ze in het 
lichaam ze het mees te ef fect heb ben en dan gaan we in op wat jouw per -
soon lijk heid je kan ver tel len over je keuze qua middelen en aanpak.

Chakra’s
Hier ge ven we eerst een in di ca tie (zie af beel ding) ge re la teerd aan het
cha kra-mo del, dat grof weg laat zien wel ke ener gie cen tra (chakra’s) het
meest wor den be reikt door de ver schil len de drugs. Het idee van chakra’s 
komt uit het Oos ten, maar is vrij breed bekend.

Som mi ge chakra’s kun nen ge blok keerd zijn, an de re juist open. Voor een 
ple zie ri ge er va ring past iets dat een al ‘open’ cha kra nog een ex tra zet je
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geeft. Een ‘brainer’, ie -
mand die veel denkt en
in zijn of haar hoofd zit, 
kan bij voor beeld met
LSD nog veel verd er
‘zien’ en het denk en op
een nieuw peil breng en. 
Een hart-type met veel
emo ties kan met XTC
he le maal los gaan, met
paddo’s kun je licha me -
lijk (en ook sek su eel) je 
ervaringen verbreden.

Voor ef fi ci ënte the ra pie 
is het ech ter goed een
mid del te kie zen dat
werkt in een ge bied dat
ge blok keerd, ge slo ten
of on der ont wik keld is.
Als ie mand bij voor -
beeld pro ble men heeft
met het voe len of to nen van emo ties kan het ope nen van het hart met be -
hulp van XTC een goede keus zijn.

Men sen die over-emo ti o neel kun nen juist baat heb ben bij een meer ce re -
braal be grip en dan is LSD een be te re keus. Paddo’s en pey o te ope nen
de la ge re chakra’s, ook goed voor ple zier en seks, ter wijl 2CB de zon ne -
vlecht (so lar plexus) opent en kan hel pen om be slis sing en te ne men, dat
kan in zicht ge ven in ie mands ver mo gen om ding en te ve ran de ren. Iboga
werkt voor al op het eer ste cha kra en is een (erg zwa re) trip door het be -
rei ken van het vroe ge en soms pre na ta le ge heu gen; dat kan existentiële
inzichten geven.

Dit cha kra-sche ma is niet de eni ge be na de ring, maar wel werk baar. De
re sul ta ten zijn niet ver ras send: XTC is een hart cha kra drug, LSD opent
de geest, pey o te (San Pe dro) werkt tus sen het twee de en der de cha kra,
2CB iets ho ger. De mees te men sen zul len het met deze al ge me ne op -
mer king en eens zijn, maar om de re so nan tie tus sen ie mands na tuur lij ke
nei ging (trau ma/dri ve) en een spe ci fie ke drug ook te ge brui ken is min -
der lo gisch. Door dit sys teem te vol gen kun je ook een be wus te po ging
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doen om een spe ci fiek the ma te on der zoe ken, bij voor beeld het opstijgen 
van de Kundalini-energie langs de wervelkolom.

Het met aan dacht waar ne men van een per soon qua lichaams taal, fy sie ke 
ken mer ken en nei ging en biedt enig in zicht in wat the ra peu tisch de bes te
keus kan zijn. Dit kan ze ker iets an ders zijn dan zijn of haar eigen keus. 

Een voor beeld is dat men sen die (vaak niet ge di a gnos ti seer de) le ver pro -
ble men heb ben (de le ver staat voor kwaad heid, gal ste nen, le ver vlek ken)
graag ay a hu as ca ne men, het geen niet be paald vrien de lijk is voor de le -
ver maar hen ge wel di ge vi si oe nen geeft. Ze ko men graag en vaak te rug
om de ‘innerlijke’ bi o scoop te be zoe ken, maar maken hun lever lang -
zaam aan ziek.

De cha kra clas si fi ca tie kan hel pen om de pas sen de drug te kie zen ge kop -
peld aan type, wer king en doel van de trip, maar we kun nen ook wat
die per kij ken. Wel ke per soon lijk heid heeft ie mand, en dat is ook be lang -
rijk bij het door bre ken van de ego-lagen in de trip. 

Zelf ken nis is nooit weg, en door trip pen kun je veel le ren over je zelf,
maar daar voor is enig in zicht in hoe je ‘psyche’ werkt wel nut tig, al is
wat hier na volgt niet meer dan een soort model.

Per soon lijk heids ty pe en zelf ken nis
Per soon lijkheid, ego, aard, tem pe ra ment, ka rak ter, identi teit, al le maal
aan dui ding en en ter men om ie mands ge drag te be schrij ven, maar de de -
fi ni ties lo pen wel door el kaar, psycho lo gen heb ben hun ei gen jar gon wat 
verwarrend gemaakt. 

Je kunt wie je bent, en hoe je re a geert in ver schil len de om stan dig he den,
na tuur lijk niet exact voor spel len of be pa len. Je kunt aar dig zijn, of bo -
zig, of lui, maar wat is goed in dit op zicht? Is suc ces de maat staf, of telt
ge luk meer? Er zijn al ler lei tests in om loop, soms nut tig voor bij voor -
beeld be roeps keu ze. Zo blij ken in di ca ties over je IQ, je EQ (emo ti o ne -
le/so ci a le in tel li gen tie) en wils kracht/door zet tings ver mo gen in heel bre -
de zin iets te zeg gen over je func ti o ne ren. Daar bij wordt ech ter te veel
naar ma te rieel suc ces en pres ta ties ge ke ken, ge luk kig zijn is nog een
heel an de re zaak. Dat maakt ook een oor deel over ge bruik van mid de len 
zo moei lijk. Is een wat re lax ter ge drag als je af en toe een joint rookt
niet te pre fe re ren en op den duur meer bevredigend dan scoren op school 
of op het werk?

Hoe wel ie der een uniek en ver schil lend is, zijn er ook ver schil len de ma -
nie ren ont wik keld om groe pen en men sen te clas si fi ce ren via een ty po -
lo gie naar ka rak ter, per soon lijk heid, ge drags mo dus. De mo der ne term
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daar voor is profile ren, maar ty pe ring en zijn er al lang. De ay ur ve di sche
in de ling in kap ha, pit ta en vata is bij voor beeld heel oud en wat te denk -
en van de astro lo gie? Mo der ner zijn de Jung i aan se ty po lo gie, Big Five
en My ers-Briggs; er zijn veel van dit soort per soon lijk heids ty po lo gie ën.
Sommige zijn erg gedetailleerd en vragen uitgebreide testen. 

Een re la tief een vou -
di ge ma nier is om
men sen in te de len
in hoofd-, hart- of
lichaams ty pe, elke
met hun ei gen ka -
rak ter trek ken, zo als
het Enneagram sys -
teem dat doet. Dat
on der kent naast die
drie ty pes ook of je
daar ex tro vert, in tro -
vert of ont ken nend mee om gaat, dat geeft dus ne gen ty pes. Je kunt dus
een ex tro vert body type (8) zijn, dat is ie mand die ba zig is, maar ook in -
tu ïtief, ter wijl het ex tro ver te emo ti o ne le type (2) hel pe rig is, maar wel
graag ge zien en er kend daar in. Beg rip hier over kan hel pen om je ‘zelf’
te ont dek ken en ook om te be grij pen waar om an de re men sen zich an ders 
ge dra gen dan jij zelf. Wie echt zich zelf wil be grij pen zou zich kun nen
verd ie pen in een der ge lij ke aan pak, en dan in zich zelf en an de ren dingen 
proberen te herkennen, en trippen kan daarbij veel inzicht bieden. 

Voor bij het denk en in ty pes en ge drag is het mis schien nut tig om de
struc tuur van onze psyche en hoe ons ego daar in func ti o neert nog eens
mo del ma tig te schet sen. Juist om dat het af bre ken van je ego zo’n her -
ken baar on derd eel is van je trip!

Psyche, ego, iden titeit
In een trip wordt het mak ke lij ker je ego te la ten va ren, je pro gram me ring 
en je iden ti teit los te la ten en naar de die pe re la gen te kij ken of nog be -
ter; ze te er va ren. We denk en mis schien wel dat we we ten wie we zijn,
maar dat is maar de vraag; we heb ben al ler lei la gen in onze psyche,
onze ‘normale’ per soon lijk heid is daar maar één van. Het beeld waar van 
we aan ne men dat we het zijn, de ma nier waar op we ‘normaal’ om gaan
met an de ren en de we reld, is een soort mas ker, een iden ti teit met een be -
paald type ge drag. Dat ben je ‘zelf’, denk je, maar dat is niet meer dan
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een sub jec tief zelf beeld. Dat ego is de per soon lijk heid die zich ont wik -
kel de om de bui ten we reld aan te kun nen en die je als je zelf beeld, je
iden ti teit, bent gaan ac cep te ren. Ie der een heeft zo’n per soon lijk heid, die
zich ma ni fes teert in de ma nier waar op je denkt en han delt, maar ook in
je lichaam. In es sen tie is dat ego een fil ter- en verd edi gings-mecha nis -
me, dat ons die pe re zelf be schermt; ove ri gens heel nut tig, zon der ego
kun je niet goed func ti o ne ren. We doen dat af scher men al le maal op onze 
ei gen ma nier en wil je daar ef fec tief door heen bre ken, en dat kan met
psyche de li ca, dan zul je eerst moeten analyseren wie je bent, of dat aan
een ander met ervaring op dat gebied overlaten. 

Los van dat op per clak ki ge zelf beeld of ego is er een kern, die per zelf of
Ik. Men noemt dat wel het ware zelf of de ziel, maar we kun nen het ook
aan dui den als het in ner lij ke kind. Ie der een heeft zo’n in ner lijk kind of
in ner lij ke zelf, ook al heb ben we dat zel den in de ga ten; al leen in dro -
men, cri sis-si tu a ties en soms tij dens seks ko men we dich ter bij die oor -
spronk elij ke (zelf)-staat en in een trip heb je ook die mogelijkheid.

De in ner lij ke kind staat is die toe stand waar mee je dit le ven be gon nen
bent; je ware zelf is meest al een blije, on be vang en en open staat van
zijn, waar je ech te ta len ten zit ten. Dit is een beet je ge ne ra li se rend, ook
in dat in ner lij ke kind zijn er la gen, ver won ding en en een diepe kern, je
essentie. 

Psyche de li ca hel pen je om die laag (zelf staat) van het in ner lij ke kind te
be rei ken, als het ware je ego los te la ten. Dan kun je je ook be wust wor -
den van de il lu sie dat je denkt dat je zelf beeld ‘echt’ is. Je bent dus na -
me lijk niet je ver on der stel de zelf of ego; dat is maar een aang eleer de
laag die een die per zelf ver bergt en be schermt. Dat gaan in zien is waar
het om draait, je gaat door de mas kers heen kij ken, en de ma nier her ken -
nen waar op je je nor ma ler wij ze ver stopt, nep bent of spel le tjes speelt.
Dat in zicht is het begin van het transformatieproces.

We heb ben meest al een do mi nant type ge drag en dus per soon lijk heid
(aang eno men zelf of ego) maar vaak zijn er meer (sub-)per soon lijk he den 
of zelf sta ten. Dit zijn niet echt pa tho lo gi sche (zie ke lij ke) sub per soon lijk -
he den maar wel dui de lijk te on der schei den stem ming en en ge drags pa -
tro nen; vaak het re sul taat van trau ma ti sche er va ring en en daar om ma te -
ri aal om in een trip naar te kij ken. De ‘normale’ tests, ty po lo gie ën en
aan pak van psycho lo gen en de me di sche we reld on der ken nen die ex tra
zelf sta ten niet, re den waar om ze vaak de plank mis slaan. Ze kij ken naar
één iden ti teit van hun cli ënt, maar de pro ble men zit ten mis schien in een
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an de re zelf staat. Je zou dat kun nen ver ge lij ken met meer de re soft wa -
re-va ri an ten wer kend met de zelf de har dwa re (het lijf en de her se nen).
Ie de re zelf staat kan dus een ei gen spe ci fie ke bloed druk, in tel li gen tie en
zelfs sek su e le ori ëntatie heb ben, het geen tot con flic ten kan lei den en dat
weer tot aan doe ning en. Ziek tes (ver oor zaakt door trauma’s) zit ten vaak
maar in één van de zelfstaten of zijn een indicatie voor conflicterende
zelfstaten. Het is mogelijk, dat dit doorwerkt op cellulair niveau. 

Het pro bleem van meer de re ego’s, mas kers of zelf sta ten is dat je ze ook
niet zelf her kent, je bent al tijd maar ‘je zelf’, maar dat is een il lu sie en
ook een nood za ke lij ke il lu sie om het le ven als een con ti nu en min of
meer lo gisch pro ces te er va ren. Veel men sen heb ben dus een meer com -
plexe psychi sche struc tuur, die an de ren om hen heen vaak wel her ken -
nen (pa heeft weer zo’n bui!) maar de per soon zelf moei lijk. In een trip
kun je ech ter alle ego’s la ten val len, en er van uit het in ner lij ke kind naar 
kij ken en de trauma’s benaderen en aanpakken.

Zelf ken nis
Wil je psyche de li ca ge brui ken om je psyche te ver ken nen, je meer be -
wust te wor den van hoe je brein func ti o neert en hoe dat uit werkt in ge -
drag, per cep tie en ta len ten, dan is dat geen kwes tie van eens een pil le tje
ne men. Dan moet je je voor be rei den, pro be ren kri tisch en als het ware
ob jec tief eens naar je zelf te kij ken, mis schien ook goe de be gel ei ding
zoe ken en be reid te zijn ook de donk ere kan ten van je zelf te on der zoe -
ken en te ac cep te ren. Die donk ere kan ten ko men er gens van daan, en ze
in het licht (van je be wust zijn) te brengen vraagt moed en doorzettings -
vermogen! 
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� 14 Vi su a li saties en ge lei de fan ta sie

De vi su e le ef fec ten van het in ne men van psyche de lisch mid de len kun -
nen erg in dru kwek kend en zelfs ver bij ste rend zijn, in clu sief ver ba zing -
wek ken de en nor maal ong eken de kleu ren en draai en de pa tro nen, vreem -
de maar mooie ruim tes. Ook nog met de mo ge lijk heid dat iet wat te be -
ïnvloeden, per spec tief en beel den te stu ren en te wij zi gen door ver plaat -
sen van je aan dacht. Het kan be gin nen met ve ran de ring en in het nor ma le 
beeld, je ziet ding en an ders, ziet als het ware de ener gie of aura’s van
voor wer pen, maar je ook he le maal om ring en. Je maakt het al le maal zelf, 
je ver beel dings kracht schept al die we rel den. Het mee gaan in de flow
kan je naar steeds nieu we vi su e le ge bie den of di men sies breng en, waar
oor za ke lij ke ver ban den, tijd, orde en sym me trie zich steeds weer op een
an de re maar enorm mooie en vreem de, com plexe wij ze ma ni fes te ren.
De kris tal lij ne struc tu ren, or ga ni sche flow forms, eng elen, god he den, ar -
che ty pi sche fi gu ren, car toon pop pe tjes, soms vreemd soor ti ge die ren en
en ti tei ten, slangen, jaguars en spinnen; ze bevatten allemaal bood -
schappen uit je onderbewuste en beïnvloeden je op een zeker niveau. 

Beel den zijn ove ri gens mis schien niet het eni ge en mis schien ook niet
het meest be lang rij ke, dat ver schilt per per soon, want ge lui den, ge voe -
lens, aan ra king, geu ren, sma ken en daar bo ven op ook de oer ge voe lens
voor schoon heid, recht vaar dig heid, (bloed)ver want schap en der ge lij ke
spe len ook een (ver sterk te) rol, maar voor de mees te men sen zijn de fan -
tas ti sche beel den het be lang rijk ste wat ze zich herinneren van een trip.

Je in tel li gen tie en ver beeld ingskracht die tij dens een trip zo uit ver groot
en ver sterkt lij ken, zijn mis schien niet al leen vi su eel of cog ni tief, maar
ma ni fes te ren zich ook in ge ba ren, me lo die ën, kunst, of juist die spe ci a le
kus voor een ge lief de. De gro te min naar in jou komt mis schien wel naar
de oppervlakte!

De vi su e le ef fec ten tij dens een trip be gin nen meest al ge lei de lijk, met
klei ne stapjes wordt het ster ker en ve ran dert wat je ziet. Ze ma ni fes te ren 
zich met ge slo ten ogen (CEV: Clo sed Eye Vi su als) maar soms ook met
open ogen (OEV: Open Eye Vi su als) die het nor ma le kij ken deels of he -
le maal over lap pen. Soms is er geen ver schil tus sen open of ge slo ten
ogen en dat kan een re den voor pa niek zijn om dat de link met de nor ma -
le re a li teit ver lo ren raakt. Maar vrees niet, die komt ze ker te rug zo dra de 
trip is af ge lo pen. Het ge bruik van een slaapmas ker of blind doek kan
helpen om je op de visuele effecten te concentreren.

132



De beel den zijn niet al tijd zo in tens; het hangt on der an de re af van het
mid del, de do sis en wat je ge ge ten hebt en je fy sie ke ge steld heid. Ze ker
de le ver speelt hier bij een be lang rij ke rol. Bij som mi ge mid de len ne men
de vi su e le ef fec ten door de tijd heen en bij va ker ge bruik af; de eer ste
trip is voor de mees te mensen de meest indrukwekkende. 

De trip ver wij dert de bar rières tus sen de bin nen- en de bui ten we reld;
wat je van bin nen ziet of voelt ma ni fes teert zich in de ui ter lij ke re a li teit
en vice ver sa. Het is zo iets als ver liefd zijn; je hoort pre cies de juis te
mu ziek of de juis te ding en gaan op won der baar lij ke wij ze ge beu ren. Je
danst, re so neert met de mu ziek, bin nen en bui ten wor den één, de zint ui -
gen wor den ge mixt: je ziet de mu ziek en voelt de kleuren (synesthesie).

Kij ken met het der de oog, cre a tie ve sti mu la tie
Trip pen maakt het mak ke lij ker om met je in ner lij ke oog (der de oog) te
zien en beel den te ma ni pu le ren, ook voor men sen die heel moei lijk kun -
nen vi su a li se ren. Voor som mi ge men sen is het mak ke lijk om te vi su a li -
se ren; ze denk en aan een ap pel, slui ten hun ogen en kun nen hem voor
zich zien. Voor an de ren is dat een stuk moei lij ker of ze kun nen al leen
ding en voe len (ki nest he tisch) of ho ren. Maar het lijkt erop dat psyche de -
li sche mid de len in dit op zicht be hulp zaam kun nen zijn voor bij na ie der -
een; je vi su a li seert of fo cust mak ke lij ker op de mooi ste of meest re le -
van te beel den en je ziet echt waar je aan denkt, en waart je in die om ge -
ving.  Ook an de re zint ui gen, zo als de aan ra king (tactie le) en het au di -
tieve (ge luid) kun nen enorm ge sti mu leerd wor den. In som mi ge ge val len
ont dek ken men sen dat ze plot se ling be paal de in stru men ten kun nen be -
spe len, kun nen tekenen of op een andere manier creatieve talenten
ontdekken op een niveau, dat ze niet eerder kenden. 

Een psyche de li sche reis kan op die ma nier een ont dek king wor den; je
kunt kij ken en le ren hoe je zo’n ver bor gen ta lent kunt ont wik ke len en
er mee om gaan en je kunt dat la ter ook toe pas sen zon der iets in te
nemen.

Hypnose, het lichaam he len of pres ta ties ver be te ren
Het zien van pracht i ge beel den tij dens een trip is na tuur lijk leuk maar
het is ook mo ge lijk om dit doel be wust voor je zelf of, zo als sja ma nen
doen, voor an de ren te ge brui ken. Vi su a li sa tie wordt dan een werk tuig,
on derd eel van een (zelf-)hypnotisch proces.

Je kunt gaan stu ren of je la ten stu ren in de er va ring, door een hel per, een 
the ra peut of door te lui ste ren naar een op na me. Ge con tro leer de of ge lei -
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de vi su a li sa ties en me di ta ties zijn iets an ders dan ge woon ge nie ten van
wat uit zich zelf voor bij komt. Het cre ëren van be paal de beel den en dus
het ver beel den van (nieu we) re a li tei ten kan erg be hulp zaam zijn bij het
ve ran de ren van je over tui ging en (ge loofs-sys teem), bij het ge ne zen van
je lichaam of om inzichten te verkrijgen over jezelf en de wereld.

Het vi su a li se ren (of ver beel den mid dels een an der zin tuig) van je si tu a -
tie of  lichaam kan erg lo nend zijn. Stel je voor dat je het lichaam en de
or ga nen kunt scan nen en dan blok ka des, ener gie pun ten zo als chakra’s
en di ver se la gen (et he risch en ho ge re licha men) kunt voe len, en zo ei -
gen lijk be grij pen dat het fy sie ke een manifestatie van het spirituele is.

Door het (be ter) be grij pen van de wer ke lij ke oor za ken en pro ces sen is
het dan mo ge lijk om via die be wust wor ding te ge ne zen. Je kunt dat zelf -
hypno se noe men, ge lei de me di ta tie, zelf ge ne zing, of zelfs to ve ren; wat
telt is dat het ef fect heeft en je helpt, geneest, transformeert.

Als je het ge voel hebt dat je dit kunt doen en je voelt toe stem ming om
dat te doen dan zou je po si tie ve ener gie ook naar an de re men sen en zelfs 
die ren, plan ten, or ga ni sa ties, lan den, de we reld en de kos mos kunnen
sturen.

Hyp no se, sug ges tie, het kan ook zon der mid de len, maar in een trip
werkt het mak ke lij ker. Het ge bruik van vi su a lisatie ver mo gen om de
cre a ti vi teit, fy sie ke mo ge lijk he den en der ge lij ke te ver gro ten is niet
nieuw.  Niet al leen in vre des tijd; er zijn veel ver ha len over het ge bruik
van vi su a li sa tie (vaak ge hol pen door het in ne men of ro ken van het een
of an der) in oor logs tijd, bij de jacht. To ve naars- en heksen tra di ties ge -
brui ken vaak visualisatie als hun belangrijkste gereedschap!

Vol gens de oude tra di ties uit het Oos ten is het op die ma nier mo ge lijk
om de re a li teit te be ïnvloeden of je wil aan de ma te ri ële we reld op te
leg gen, zeg maar om te toveren. Dit klinkt mis schien een beet je vreemd
maar ge du ren de een trip be geef je je nou een maal op ma gisch ter rein. Je
hoeft niet aan hek sen of zo te denk en, maar er is wei nig twij fel dat er
een heel spe ci a le band is tus sen wat je in je hoofd be denkt of vi su a li -
seert en de re a li teit daar bui ten, zelfs we ten schap pers (in de quan -
tum-mecha ni ca bijvoorbeeld) nemen dat tegenwoordig serieus. 

Vi su a li se ren is een eeu we nou de tech niek die we lang zaam aan het her -
ont dek ken zijn. Het was niet al leen iets voor hek sen die ma gie be dre ven, 
maar werd ge bruikt als ge heu gen tech niek en men sen slie pen bij voor -
beeld in ker ken om dro men en vi si oe nen te krij gen. Pro fe ten staan aan
de ba sis van veel gods dien sten. Er is al tijd een die pe kern van
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‘visoenen’ en in ner lij ke er va ring en in de kern van een tra di tie. De pries -
ters, pro fe ten, sja ma nen of mon ni ken ge brui ken vi su a li sa tie om hun wil,
toe wij ding en con cen tra tie kracht te ver gro ten en door de tijd te rei zen.
Ze wer ken ook met mu ziek, be zwe ring en, fy sie ke ob jec ten en to tems,
maar die die nen vooral als rituele ondersteuning voor wat ze in hun
hoofd beraamd hebben.

Re li gies en spi ri tu e le scho len over de hele we reld ge brui ken dit soort
tech nie ken, even als som mi ge ma na ge ment goe roes, ge luks ven ters en be -
we ging en als ‘the secret’. Het ge bruik van zul ke vi su a li sa ties kan op
veel ma nie ren wor den toe ge past. Ook in de (top-)sport is het dus al een
veel ge bruik te ma nier om pres ta ties te ver be te ren, men vi su a li seert dan
be we ging en of wed strijd mo men ten. Daar is het on der tus sen main stre -
am, maar zul ke tech nie ken kun nen ook in kunst, the ra pie (re gres sie,
hypnose) en zelfs voor su perlear ning en geheugentraining worden
gebruikt.

Waar schu wing: het ge bruik van hypno se, sug ges tie en der ge lij ke pakt
niet al tijd po si tief uit dus wees voor zich tig; door het lui ste ren naar ver -
ha len en sug ges ties tij dens een trip kun nen goe de, maar ook de slech te
idee ën in je hoofd komen.

Ge lei de fan ta sie en regres sie
Met be hulp van een ex ter ne sup por ter, een per soon of stem, kun je dus
door een in ner lijk avon tuur wor den (be-)ge leid, nieu we er va ring en op -
doen, oude trauma’s her be le ven en oplos sen, je zelf her pro gram me ren.
Dit kan live maar ook mid dels een CD, au dio track, of op af stand via
Sky pe of iets der ge lijks. Je kunt dit soort ma te ri aal op in ter net vin den en 
ko pen, zelf ma ken of ie mand vra gen je te hel pen. Som mi ge men sen zijn
erg goed in dit werk; zij be gel ei den je om het zo te zeg gen op een reis
naar het zelf. Dit wordt ook wel ‘ge lei de fan ta sie’ of ‘ge lei de me di ta tie‘
ge noemd; ie mand die als gids helpt, rich ting aang eeft en je sti mu leert. 
Wan neer het ge bruik wordt om te rug te ke ren naar de kin der tijd,
trauma’s of zelfs vo ri ge le vens, noemt men het wel regressie- therapie.

De loop, in ten tie en duur van zul ke vi su a li sa ties zijn flexi bel; ie der een
heeft an de re pro jec ten, pro ble men en wen sen. In het al ge meen is er een
ont span ning fa se (in duc tie) waar in je ont spant, naar mu ziek luis tert of
naar je adem ha ling en al je lichaams de len ont spant. Een mo ge lijk sug -
ges tie kan zijn: voel een warm ge kleurd licht dat op je voe ten schijnt en
naar bo ven be weegt. Je be gint lang zaam op de sug ges ties te re a ge ren en
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ze voe len dan als echt, zo als dat je op een com for ta bel bed in de natuur
ligt en een avontuur in je geest binnengaat.

De vol gen de fase is om ook ac tief te wor den in je ‘droomwereld’, je
gaat op reis. Dit kan een reis naar de on der we reld zijn, naar het per soon -
lij ke on der be wus te, via trap pen naar de kel der in een donk ere ruim te
waar je vre de kunt slui ten met die pe ge voe lens, pro jec ties en ge dach ten.
Je ver bor gen, vaak sek su e le of ge weld da di ge fan ta sie ën kun nen tij dens
de trip re a li teit wor den, maar je kunt ook ant woor den zoe ken op de
vraag waarom en hoe deze fantasieën opduiken. 

De gids kan de sug ges tie doen om in je ‘droom’ con tact te zoe ken met
men sen, dood of le vend, en ant woor den te zoe ken. Je kunt ook je ou ders 
of an de re men sen ont moe ten of con sul te ren (mis schien door bood schap -
pers of ge schenk en), video’s be kij ken, ver bor gen schat ten (bood schap -
pen) ont dek ken of opschriften lezen.

Als je om hoog ‘vliegt’ naar een meer spi ri tu e le plek, ga je naar de bo -
ven we reld, je ei gen pa ra dijs. Dit is de plek waar je ook kunt rond dwa len 
en ant woor den zoe ken, le ra ren ont moe ten, met ou ders of die ren pra ten;
wat ook maar in je op komt, kun je vi su a li se ren en er va ren als wer ke lijk -
heid. Het is goed om steun te zoe ken van uit de na tuur en en ti tei ten; zoek 
een vei lig plek je, mis schien een ge hei me grot en on der zoek wat je daar
ver bor gen houdt. Het kan zijn dat zich een heel re per toi re van ar che ty pi -
sche beel den ma ni fes teert. Ze ko men te rug in al ler lei le gen des: de reis
van de jonge held door de wou den, de gro tes ke vij an den, het kas teel met 
de trap pen, de vreem de die ren die hem be drei gen en ui tein de lijk de prin -
ses, soms in de vorm van een kik ker die ge kust moet wor den, en zijn
nieuwe rol in de wereld. Dit patroon is vrijwel hetzelfde in alle culturen.

Na tuur lijk kan de gids deze we rel den niet voor jou zien, maar stelt al ge -
me ne ding en voor en heeft mis schien wat feed back no dig in de vorm
van woor den of ge ba ren no dig en kijkt naar de staat van jou lichaam,
adem ha ling en emo ties om je te helpen.

Van we ge je ge voe lig heid en vat baar heid tij dens een psyche de li sche trip
kun nen de ge lei de vi su a li sa ties, die vaak ook tij dens ‘gewone’ the ra peu -
ti sche ses sie ge bruikt wor den, met de juis te set en set ting en met het pas -
sen de mid del ech te po wer tools worden. 

Bou wen van een droomtem pel
Eén spe ci a le tech niek die ook ge bruikt wordt door het Arica Insti tuut, is
het bou wen van je ei gen droom kas teel of –tem pel met be hulp van vi su a -
li sa tie. Een in ner lij ke tem pel voor ge bed, rug ge spraak en me di ta tie in je
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hoofd. Je kunt deze stap voor stap bou wen. Je be gint met een plek voor
de ding en die je lie ver kwijt bent. Ver vol gens stel je je bij voor beeld een
al taar, een kast, een stoel en beel den voor; je kunt het ge lei de lijk uit bou -
wen. Ui tein de lijk con stru eer je een heel hei lig dom, in clu sief raad ge vers. 
Om dit zon der hulp te doen heb je ver schil len de ses sies no dig, maar be -
paal de psyche de li sche sti mu li en wat begeleiding kan je helpen om het
sneller te bouwen.

Ver geet niet om elke vi su a li sa tie net jes te be ëindigen. Keer be wust te rug 
naar waar je was en dank je (men se lij ke en spi ri tu e le) gid sen; je wilt niet 
dat be paal de on af ge ron de za ken je gaan ach ter vol gen. Het is goed om
daar na op te staan, even iets an ders te doen, iets te drink en en dan door
te gaan met je trip.
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De vi su e le ef fec ten
Ay a hu as ca on der zoe ker Ben ny Shanon geeft een lijst van mo ge lij ke vi -
su e le efffec ten bij een ay a hu as ca ervaring; 

• Kleu ren, in sto ten, sprong en, met in ten si tei ten en in een gam ma dat
je nor maal niet kent. (Bursts, puffs, and splas hes of co lour)

• Zich her ha len de en zich uit brei den de niet-fi gu ra tie ve pa tro nen.

• Ge o me tri sche pa tro nen en ont wer pen.

• Pa tro nen en be we gen de her ha ling en op ba sis van her ken ba re fi gu -
ren, slang en, plan ten, cellen.

• Zich snel trans for me ren de fi gu ren en beel den.

• Ka lei dos co pi sche beel den.

• Heel ge de tail leer de maar stil staan de beel den.

• Pri mi tie ve, nog vage beel den en sce nes.

• Zich verd er ont wik kel de en hel de re sce nes.

• Inter ac tie ve sce nes en si tu a ties ( min of meer stuur baar).

• Vlucht beel den, als of je vliegt met ook het ge voel dat je beweegt.

• He mel se vi si oe nen en ta fe re len, re li gieu ze om ge ving en en ri tu e le
(tem pel) scenes.

• Onder dom pe ling en stuur ba re im mer sie zo als in Vir tu al Re a li ty.

• God de lijk licht. 

Niet ie der een ziet of be leeft dit al les of altijd, het komt soms voor. 



� 15 Fes ti vals, ra ves, hou se-par ties en
clubs

In het oude Grie ken land de den elk jaar hon der den, soms zelfs dui zen den 
men sen mee aan drugs ge re la teer de ri tu e len zo als van de Eleu si sche
Mys te rie school. Dit was ech ter een se lec te eli te. In de mees te cul tu ren
bleef het ge bruik van der ge lij ke sub stan ties voor be hou den aan een klei -
ne groep pries ters of sja ma nen of was het, vaak ge hei me, ri tu eel be perkt
tot ing ewij den. Het wijd ver sprei de (groeps-)ge bruik van drugs (be hal ve
al co hol) is re la tief nieuw. Tij dens he den daag se al ter na tie ve- en mu ziek -
fes ti vals lijkt het wel of iedereen high is of anders dronken.

Dit is op zich zelf niet ver ont rus tend, de tij den ve ran de ren en er wa ren
vroe ger ook mo men ten dat ie der een tij dens pu blie ke fees ten ook dronk -
en was en dan ging er ook wel eens iets mis. 

Drugs zijn een on derd eel van het mo der ne le ven, maar veel min der dan
in het al ge meen wordt aang eno men. Het CBS geeft aan dat on der jong -
eren in Ne der land tot 19 jaar 3,9% de af ge lo pen maand (toen dus) XTC
heeft ge bruikt, 1,2% co ca ïne, 1,2% speed en, niet ver ras send, 8,2% ma -
ri hu a na. Nog steeds ‘n aan zien lij ke groep, maar het is dus niet
algemeen.

Gro te fes ti vals en groeps ge beur te nis sen zo als pel gri ma ges zijn er al tijd
ge weest; in het ver le den wa ren die meest al ge re la teerd aan een of an der
re li gieus doel of ver bon den aan de na tuur en de he mel, zo als bij de sei -
zoens fees ten. En zelfs sport eve ne men ten zo als de ori gi ne le Griek se
Olym pi sche Spe len, waren bedoeld om de goden te eren.

Te gen woor dig is de re li gieu ze fo cus bij bij eenk om sten, fes ti vals en ra -
ves verd we nen, al is er wel een soort spi ri tu e le en eco lo gi sche toon. Ze
vin den door het hele jaar heen plaats, er is voor elk wat wils. Voor al in
de zo mer zijn er mas sa-eve ne men ten zo als Bur ning Man (Ne va da, Ver -
enig de Sta ten), Glas ton bu ry, Wer ther (Bel gië), Fu si on (Ber lijn), Boom
(twee jaar lijks fes ti val in Por tu gal), het psyche de li sche Psy-Fi fes ti val
Leeuw ar den en al ler lei al ter na tie ve en pop mu ziek fes ti vals met vaak be -
roem de bands in ons ei gen land. In fei te is de hele fes ti val bu si ness, uit -
een lo pend van enor me mu ziek fes ti vals tot klei ne bij eenk om sten van
geestverwanten in een meer natuurlijke setting, een complete industrie
geworden.
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Tij dens deze eve ne men ten wor den of fi cieel geen drugs, los van al co hol,
ener gie drank jes en ta bak, ver strekt en het wordt zo ge naamd ook niet ge -
to le reerd. Ande re drugs zijn na me lijk il le gaal, wor den als ong ezond en
slecht ge zien om dat ze mo ge lijk lei den tot ver sla ving, mo re le on taar -
ding, of er ger. De re a li teit is ech ter dat het ge bruik van sti mu le ren de, be -
vrij den de en be wust zijns ve ran de ren de mid de len wijd ver spreid is. Mil -
joe nen men sen gaan we reld wijd elk week end naar fes ti vals, clubs en bij -
eenk om sten waar bij pil len, ro ken of snui ven on derd eel zijn van de nor -
ma le rou ti ne. Nor ma ler wij ze gaat dit pri ma maar soms zijn er in ci den -
ten: som mi ge pil len be vat ten de fou te ing re di ënten, te veel of juist te
wei nig van het werkzame ingrediënt en soms nemen mensen een
overdosis of kunnen er gewoon niet mee omgaan.

In het al ge meen is het aan tal in ci den ten ech ter klein, veel klei ner dan
wan neer er al co hol in het spel is. Het is ech ter wel zo dat die paar ong e -
luk ken of slech te er va ring en de pers en de po li tiek be rei ken en vaak ge -
bruikt wor den als pro pa gan da te gen het ge bruik van drugs. Maar sta tis -
tisch ge zien zijn de mees te van deze ‘drugs’ relatief veilig.

De eve ne men te nor ga ni sa ties zijn zich vaak be wust van wat er ge beurt,
hoe wel ze dit pu blie ke lijk mis schien ont ken nen en gro te ‘No drugs’ bor -
den op hang en, (inef fec tie ve) con tro le bij de deur (la ten) uit voe ren en
doen als of al les net jes en le gaal is. In wer ke lijk heid heb ben veel fes ti -
vals spe ci a le plek ken waar ‘verdwaalde’ ge brui kers met pro ble men wor -
den ge hol pen, zijn er fa ci li tei ten om drugs te tes ten en wor den kwets ba -
re men sen in de ga ten ge hou den. Vaak zijn er ook chill-out ruim tes. Er
is een ze ke re so ci a le con tro le om dat de or ga ni sa tie weet wat er aan de
hand is en zorgt dat er men sen zijn die rond lo pen en pro ble men op tijd
sig na le ren. Gro te fes ti vals heb ben soms uit ge brei de voor zie ning en om
de scha de te be per ken, soms zijn er test-fa ci li tei ten (of fi cieel niet meer
in NL) en er zijn or ga ni sa ties zo als Kosmi ca re in Enge land die
uitstekende service bieden met goedopgeleide mensen en vrijwilligers,
goede protocollen en medische back-up.

Alleen al de be schik baar heid hier van ver min dert mo ge lijk on rust en de
be hoef te aan daa dwer ke lij ke hulp. Zelfs als de au to ri tei ten dit soort
programma’s niet wil len steu nen (waar om zou je junk ies hel pen?) is een 
van de leu ke kan ten van de mees te em pa to ge ne drugs dat ze de at mo s -
feer wat so ci a ler ma ken waard oor men sen meer op el kaar gaan let ten.
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Alco hol, speed en co ca ïne daar en te gen heb ben eer der een an ti so ci aal ef -
fect, wat kan lei den tot se rieu ze ag res sie en pro ble men. Psyche de li ci
zor gen als groep zel den voor pro ble men. Het eni ge pro bleem zou kun -
nen zijn dat men sen aan de heer sen de maat schap pe lij ke paradigma’s be -
gin nen te twij fe len en po li tiek be wust en kri tisch wor den. Iets wat ‘het
systeem’ als een gevaar ziet, de status quo mag niet aangetast worden!

De kans is gro ter dat er ong eluk ken ge beu ren wan neer je de dis co, club
of fes ti val ter rein ver laat. Het is dan ook ver stan dig om het voor af zo te
plan nen dat je geen auto hoeft te rij den, uren lang in de kou op een bus
moet wach ten of door on vei li ge plek ken of buur ten moet lopen of
fietsen.

Waar om naar een fes ti val gaan en iets slik ken?
Wil je al leen maar ont snap pen, de hele nacht dan sen of wat ener gie le -
nen van je ei gen toe komst? Dan zijn er de par ty drugs, de up pers, de
XTC, de ener gie boos ters, de speed en mis schien zelfs wel de co ca ïne.
Maar fes ti vals, met of zon der drugs, zijn ook fijn en soms zelfs no dig als 
een te geng if te gen de ei sen en stress van de ne o li be ra le in di vi du a lis ti -
sche ‘rat race‘, om het ego los te la ten, om deel te ne men aan de ge -
meen schap, om ‘tri bal’ te gaan of om je één te voe len met de me nig te.
Stoom af bla zen, ge nie ten van de ‘commu ni tas’ (Vic tor Turner) en de
groeps geest van een ex ta ti sche me nig te er va ren is niet nieuw, heel men -
se lijk en heel oud en fei te lijk niet veel an ders dan naar een groot sport -
eve ne ment, pa ra de of beurs gaan. Even een an de re staat van be wust zijn
zoe ken, weg van de da ge lijk se rou ti ne, re gels en re stric ties en de bij be -
ho ren de be per king en van ruim te en tijd. Deze autonomie en vrijheid kan 
als totale gelukzaligheid worden ervaren.

In het al ge meen zul len de at mo sfeer en set ting op gro te eve ne men ten
waar veel drugs wor den ge bruikt min der bij dra gen aan een die pe er va -
ring van het ei gen zelf of de ma gi sche we reld dan je in een in tie me re
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klein scha li ge set ting be reikt. Het draait om de fun, de in zich ten zul len
waar schijn lijk op per vlak kig blij ven. Er is het ri si co dat je blijft hang en
in de iso la tie- en frag men ta tie fa se en de er va ring en en in zich ten niet kan 
in te gre ren. Zor gen voor een goe de set ting, ge zel schap van een paar
men sen die je kent en ver trouwt en die in een goe de stem ming zijn én
een juis te ‘terugkeer’ aan het eind van de trip zijn hier extra belangrijk.

De ou de re ge ne ra tie en de au to ri tei ten be ti te len dis co-, hou se- en gro te
fes ti vals vaak als on zin nig en zelfs amo reel, maar is dat een voor oor deel 
over de ma nier waar om en hoe jong eren zich zelf uit druk ken. Dat is niet
al leen als en ter tain ment zo als vroe ger een kerk koor of dans les, maar 
een soort ri tu eel; een ma nier om con tact te ma ken, in te tu nen op el kaar,
zich on derd eel te voe len van de ‘stam’ en te ge nie ten van het con tact
met de drie we rel den: binnen zichzelf, er buiten en de ‘andere’.

Men kan deze eve ne men ten ook zien als de spi ri tu e le en ri tu e le ex pres -
sie van een nieu we ge ne ra tie, zo als de Duit se pop cul tuur vor ser Hans
Cousto het ziet. Hij be ar gu men teert dat mo der ne fes ti vals ook een uit -
druk king van spi ri tu e le be hoef ten zijn waar bij, net als in vroe ger tij den
bij pel gri ma ges, re li gieu ze fees ten of sei zoens vie ring en, de deel ne mers
zich ope nen voor ‘de an de re we reld’. Door met de an de ren mee te doen
ha ken de deel ne mers in op een groepsgeest waar bij de af schei ding met
die an de re we reld oplost. De ver bin ding is dus niet al leen met de an de -
ren maar ook met het ge heel, het god de lij ke; een soort mys tie ke ge beur -
te nis. Ingre di ënten zo als mu ziek, drum men, dan sen, licht en am bi an ce
zijn niet we zen lijk ver schil lend van wat ini ti a ties en re li gieu ze bij eenk -
om sten van ou de re cul tu ren bo den en het is slechts de ra ti o ne le we reld -
vi sie die het ver biedt om zul ke er va ring en als spi ritueel te la be len. Dit
spi ri tu e le of re li gieu ze mo tief, eens de be lang rijk ste ach ter grond van
veel eve ne men ten, bij eenk om sten, mis sen, pel gri ma ges en der ge lij ke,
wordt meest al niet erkend in de studies en wetenschappelijke onder -
zoeken naar moderne evenementen, zoals raves en muziekfestivals,
maar speelt wel degelijk een rol. 

Achter het con su men te nas pect, het re cre a tie ve ge bruik, de eco no mi sche
im pact van fes ti vals (te gen woor dig een com ple te in dus trie), zijn er ook
die pe re la gen, zo als in di vi du eel als so ci aal, en dit heeft ook te ma ken
met het po li tie ke be lang van fes ti vals als pa ra dig ma-ver schui vers. Veel
de mon stra ties en pa ra des zo als de Gay-Pri de zijn ook een soort fes ti vals
met een duidelijke identificatie en veel verbondenheid.

Men sen ne men om ver schil len de re de nen deel; om dat vrien den gaan,
om dat men de band kent of uit ver ve ling: niets te doen en waar om ook
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niet? Zien en ge zien wor den, de be levenis-eco no mie in op ti ma for ma, en 
hoe ma ken we het nog span nen der? De mo tie ven om naar een par ty, fes -
ti val of iets der ge lijks te gaan zijn ge ba seerd op be hoef ten en wen sen die 
in zeer bre de ter men ge clas si fi ceerd kun nen wor den als psycho lo gisch,
fy siek, so ci aal en spi ri tu eel. Echt on der zoek voor bij wat de mar ke ting
men sen wil len weten en hoe je er aan kunt verdienen, is er weinig.

Er wor den vaak psycho ac tie ve mid de len ge bruikt. Men heeft de nei ging
om dat ge bruik te clas si fi ce ren als voor na me lijk re cre a tief, met als doel
een meer so ci aal en em pa ti sche hou ding, het la ten val len van psycho lo -
gi sche pant sers en rem ming en, open heid voor ge voe lig he den die an ders
on derd rukt zijn en het los ma ken van in ner lij ke ener gie, lol en ple zier om 
die vervolgens weer met anderen te kunnen delen.

Fy siek en di rect con tact be le ven
Sa men zijn is iets ba saal men se lijks. Of we nou naar een groot fes ti val
gaan met dui zen den an de ren en gro te bands of naar een klei ne re sa men -
k omst met vrien den, we vin den het fijn om ons te kun nen ver bin den met 
an de ren en even tu eel de ‘andere wereld’ in een vei li ge, be scherm de en
toch uit da gen de set ting. Het fy sie ke as pect zo als de na bij heid van an de -
ren, sa men kam pe ren, je lichaam ge brui ken om er te ko men, dan sen,
yoga of sport is nou een maal iets an ders dan ach ter je bu reau te zit ten, te 
Fa ce book en of te werken in een steeds verder gevirtualiseerde wereld.

De fy sie ke aan ra king en het di rec te con tact op een fes ti val voegt iets toe 
aan wat we in ons ge di gi ta li seer de en ge vir tu a li seer de da ge lijks le ven
steeds meer mis sen, het is in ze ke re zin een com pen sa tie. Het zien en
ho ren van live mu ziek, zing en, Ber serk gaan of uren dan sen en rond een
kamp vuur zit ten, zijn za ken die het mo der ne le ven ons heb ben af ge no -
men en ver vang en door vir tu eel of kunst ma tig en ter tain ment met een
veel min der zin tuig lij ke band breed te (mo der ne me dia zijn di gi taal maar
ook be hoor lijk be perkt in band breed te). We hou den van de on derd om pe -
ling en de prik ke ling van de ge wo ne en ex tra zint ui gen (primes) die wij
men sen heb ben; naast zien, ho ren en voe len er va ren we ook schoon heid, 
vriend schap, rechtvaardigheid en dergelijke immateriële zaken. Festivals 
geven dat ons terug. 

Het is als spring en in een bad vol men se lijk heid of het te rug vin den van
onze tribale wor tels; een we der op bloei van ons evo lu ti o nai re verleden.

Niet al leen jong eren maar ook veel ou de ren gaan graag naar fes ti vals,
waar vaak zelfs ge ne ra tie ge no ten op het po di um staan, zo als de Rol ling
Sto nes. Het is, zeg gen ve len, een ver sla ving op zich; de fes ti vals zijn
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hoog te pun ten waar de deel ne mers geld, tijd, rei zen en soms zelfs com -
fort voor ‘offeren’. En de drugs zijn er een on derd eel van; men sen ge -
brui ken van al les om zich op hun ge mak te voe len in een ano nie me maar 
gesynchroniseerde menigte.

Dit lijkt ech ter sterk op wat we al eeu wen lang en in vele cul tu ren al de -
den. In Afri ka dans ten ze da gen en nach ten lang voord at ze dat in
Wood stock of Amster dam de den. Ze ge bruik ten ook al co hol, krui den of
pad den stoe len om in de juis te stem ming te ko men en te blij ven. Wat dat
be treft is er een dui de lijk re vi val van het ‘tribale’, het ver lang en om te -
rug te ke ren tot de ge meen schap. Dit be te kent dat drugs ge bruik (niet al -
le maal, ‘ontsnappingsdrugs’ zo als he ro ïne zijn in dat op zicht niet echt
‘heilig’) op fes ti vals, ra ves en in clubs een ze ke re hei li ge, spi ri tu e le kant 
heeft, mis schien niet voor een ieder maar zeker voor sommige mensen. 

De ad vie zen in dit boek over ‘set en setting’, doel, de ver schil len de fa -
sen en de ef fec ten van de ver schil len de mid de len zijn ui ter aard ook van
toe pas sing bij ge bruik bij evenementen.

Wel ke sce nes, disco’s, plek ken?
Het is al ge meen be kend dat er drugs wor den ge bruikt in clubs, bij eve -
ne men ten, ra ves, in dis co the ken, cof fees hops, op fes ti vals, bij eenk om -
sten en zo en het is dan ook niet moei lijk te vin den wat je wilt, maar er
wordt he laas veel rom mel ver kocht, soms zelfs le vens ge vaar lijk spul.
Mee stal is de stan daard drug op dit soort plek ken XTC, speed of ver ge -
lijk ba re am fe taminen (pil len zijn mak ke lijk te ver stop pen en rui ken niet
zo als hash), maar ook coke. Het ge beurt in ci den teel dat pad den stoe len
on derd eel zijn ge wor den van een spe ci fie ke ‘cultuur’ of ‘stam’, en dat
geldt ook voor ayahuasca en peyote.

Soft drugs zo als ma ri hu a na zijn in som mi ge lan den al ge meeng oed maar 
psyche de li ca zo als LSD en pad den stoe len zijn dat nog niet op het ge -
mid del de fes ti val en in dis co the ken. Pad den stoe len mixen niet goed met
de hy per ac tie ve hou se am bi an ce, die zijn re pu ta tie ver kreeg op speed en 
XTC, maar som mi ge men sen krij gen er een licha me lij ke kick van; voor
hen is dan sen op pad den stoe len te gek. Het zelf de geldt voor een lage
(minder van 40 microgram) dosis LSD.
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Die ge nen die van ech te psyche de li ca hou den, kie zen meest al voor een
vre di ge trip; de set en set ting van een fes ti val zijn daar nou een maal niet
voor ge schikt. Voor be gin ners zijn festivals en dans fees ten vaak de eer -
ste om ge ving waar ze psycho ac tie ve mid de len ge brui ken maar dat is
niet al tijd het bes te. De eer ste trip moet voor al vei lig, be schermd en in
een rus ti ge om ge ving zijn, om dat een ge heel nieu we we reld wordt be tre -
den waar de nor ma le be scher ming, mas kers en ego weg val len. In het al -
ge meen is het be ter om pas pad den stoe len of LSD te mid den van een
gro te men sen mas sa te ne men als je meer er va ring hebt. Het is mak ke lijk
om daar je ba lans kwijt te ra ken om dat er zoveel indrukken, emoties en
energie van anderen op je afkomen.

Hitchhi king en con tact met de na tuur
Elke er va ren trip per is be kend met het fe no meen hitchhi king (liften);
mee gaan op ie mand an ders zijn trip zon der zelf iets ge no men te heb ben.
Drugs ve ran de ren je ener gie en dat straal je uit; ze kun nen het aura, de
on zicht ba re ener ge ti sche la gen om het lichaam, ve ran de ren en men sen
in de om ge ving kun nen deze ener gie snel op pik ken. De ge brui ker fung -
eert dan als een sub tie le ener gie bron en de men sen er om heen ko men in 
de zelf de stem ming. Op die ma nier krijg je ook te rug wat je uit straalt,
een group mind effect.

Fes ti vals zijn vaak in de na tuur, er gens ach ter af. De link met de na tuur
er vaar je dui de lij ker als je bui ten bent; je lijkt met plan ten, die ren en bo -
men te kun nen pra ten. Som mi gen clai men dat je ‘natuurlijke’ drugs
moet ne men om dit te ervaren. 

Er is veel dis cus sie over het kunst ma ti ge van ‘chemische’ of synthe ti -
sche drugs, zo als XTC. Veel men sen pre fe re ren daar om pad den stoe len,
plan ten of krui den, zo als can na bis of ay a hu as ca. Een LSD-trip ziet men
als syn the tisch, hard en ana ly tisch, maar wel zui ver, dan is een pad den -
stoe len trip vaak zach ter en meer na tuur lijk. Maar er is ook een scha duw -
kant! Dat is om dat de ef fec ten bij na tuur pro duc ten veel meer va ri ëren;
de ac tie ve com po nen ten ver schil len, ge ba seerd op waar ze ge von den
zijn en groei en. Dit geldt ook voor ay a hu as ca en an de re ‘natuurlijke’
brouw sels, die ove ri gens ook het resultaat zijn van wat in essentie een
che misch proces (koken) is.

Vaak is er bij groeps ge bruik synchroni ci teit met wat er in de om ge ving
ge beurd, een soort ma gi sche cor re la tie; zo trek ken zo wel LSD als pad -
den stoe len vaak on weer aan. Een trip met een groep men sen leidt vaak
tot lo ka le weer ve ran de ring met storm en re gen. Het is niet toe val lig dat
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pad den stoe len door me di cijn man nen, sja ma nen, hek sen en to ve naars
wer den (en wor den) ge bruikt; het be ïnvloeden van het weer (re gen ma -
ken) was vaak een van hun speciale talenten.

Seks: fijn maar met donk ere as pec ten
De re la tie tus sen drugs en seks is niet erg open baar, het wordt door de
lief heb bers ge heim ge hou den maar ong etwij feld heb ben veel men sen
ge ëxperimenteerd met seks in com bi na tie met drugs. Som mi ge mid de len 
zo als MDMA ver la gen rem ming en en an de re ge ven ener gie of sti mu le -
ren. Het is heel per soon lijk; som mi ge mid de len wer ken voor de één wel
en niet voor de an der, zelfs de ‘rape drug‘ (ver krach tingsdrug) GHB
werkt niet voor ie der een. XTC ver laagt de con tact-drem pel voor veel
jong eren, ter wijl ou de ren daar bij meer een heid en em pa thie er va ren.
LSD kan een af ro di si a cum zijn maar vaak ver ho gen psyche de li ca het li -
bi do of de sek su e le pres ta ties niet, of al leen voor een kor te tijd en af en
aan. De (chakra) fo cus van de drugs speelt een rol, maar set en set ting
ook. Het sti mu le ren van de onderste chakra’s heeft een creatieve maar
ook een seksuele kant.
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Het is niet heel be kend
maar er zijn ook ay a hu -
as ca or gies, en bij de
Sex Ma gick van men sen 
die aan to ve rij de den zo -
als Aleis ter Crowley en
He le na Bla vatsky (ja zij
ook, ook al wil len de
the o so fen hier niets van
we ten) ge bruik te men
zon der twij fel de toen
beschikbare middelen.

Som mi ge in heem se
stam men ver wij zen naar
pad den stoe len als de
hei li ge pe nis, en er is ze -
ker een ver band. Pad -
den stoe len zijn geen uit ge spro ken af ro disi a cum maar ze ver oor za ken ze -
ker ook geen im po ten tie. Sen su a li teit, seks en lief de kun nen in een psy -
che de li sche trip om hoog ko men, net als in het dagelijks leven. 

Daar om is seks een on der werp dat we niet kun nen ne ge ren. Het is enigs -
zins on derd rukt in onze maat schap pij maar veel men sen wil len wel ex -
pe ri men te ren met seks en drugs, in al ler lei com bi na ties en met al ler lei
mid de len. Dit kan leuk zijn, hoe wel lust en li bi do vaak in gol ven ko men
en gaan waard oor je mak ke lijk wordt af ge leid. Omdat we vaak die pe
frus tra ties en won den op dit ge bied heb ben kan het tij dens een trip ook
lei den tot hef ti ge ont moe ting en en onverwachte inzichten en ervaringen 

Het kan be hoor lijk be ang sti gend zijn om te zien wat er diep in ons leeft,
ding en die we on derd ruk ken of al tijd ge heim heb ben ge hou den ter wijl
we het wel in an de ren ver oor de len en pro jecte ren. 

Onver wach te ho mo sek su e le nei ging en kun nen je bij voor beeld aan het
schrik ken ma ken. Maar wees ge rust, ie der een heeft diep van bin nen min 
of meer de zelf de ge voe lens maar dat wil niet zeg gen dat het ook persé je 
nor ma le ge drag zal beïn vloeden.

Omdat veel seksu e le rem ming en of trauma’s deel van onze pro gram me -
ring en mas kers uit ma ken, kun nen psyche de li ca hel pen om ons deze
ding en te her in ne ren, te her le ven en er mee om te le ren gaan. Dit is mis -
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schien nog be lang rij ker dan het ge bruik van dit soort mid de len voor
PTSD en trau maver wer king.

Psyche de li sche trips kun nen ener ge ti sche spas mes op wek ken, ook in de
con text van een sek su e le of or gas ti sche ener gie puls, die soms Kun da li -
ni-ener gie wordt ge noemd. Kun dalini, de in ner lij ke slang, is on der an de -
re be kend bin nen yoga en he a ling tao en wordt af ge beeld als slang en-
 go din die zich drie en een half keer om de eer ste chakra (mu la da ra) bij
het stuit been wik kelt. In het Oos ten zijn ver schil len de lichaams oe fe ning -
en ont wik keld om deze slang, die sym bool staat voor een la ten te, sla -
pen de le vens ener gie, naar de ho ge re chakra’s te la ten ko men om zich ui -
tein de lijk bij het kruin cha kra bij het god de lijk kos misch be wust zijn te
voe gen. Dit ge beurt soms gedurende de trip en dat kan een heftige,
verrassende ervaring zijn.

Exci ted de li ri um syn droom
Op fes ti vals of in clubs ra ken men sen soms bui ten ma tig van de kook.
Dan spreekt men wel van het ex ci ted de li ri um syn droom (EDS) dat zich
ken merkt zich door ex treem ag res sief ge drag en het niet op vol gen van
aan wij zing en van po li tie, be wa king en hulp ver le ners, en kan soms tot
over lij den lei den. De be trok ke ne lijkt bui teng ewoon sterk, wordt niet
moe on danks ster ke in span ning en is ong evoe lig voor pijn. Er is vaak
spra ke van over ver hit ting (hy per thermie), ver zu ring (me ta bo le aci do se)
en rhab do my o ly se (af braak van spier weef sel). Er is een richt lijn om
hier mee om te gaan, die voor al neer komt op de-es ca la tie, dus bij voor -
beeld niet gaan vech ten of de per soon met ge weld af voe ren, dit kan tot
hart fa len lei den. Rus tig be gel ei den naar een zie ken huis, niet ir ri te ren,
niet het vuur tje op sto ken: is het de vies. De meest be lang rij ke bood schap
van de richt lijn is om per so nen die in een acu te op win dings toe stand ver -
ke ren niet naar een po li tie bu reau te ver voe ren, maar naar een zie ken -
huis. Daar naast is snel le se da tie met be hulp van ben zo di azepi nes in een
ge co ördineerde ac tie tus sen de be trok ken hulp ver le ners ge ïndiceerd. De
richt lijn biedt per beroepsgroep concrete aanbevelingen met betrekking
tot de omgang en de behandeling van personen met verschijnselen van
EDS.
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� 16 LSD, acid

In april 1943 ont dek te de che mi cus Albert Hof mann bij 
Sandoz in Ba sel dat een al eer der (1938) uit moe der -
koorn (er got) ge syn the ti seer de sub stan tie ster ke
psycho ac tie ve ef fec ten bleek te ver oor za ken, zo als hal -

lu ci na ties en ka lei dos co pi sche kleur rij ke beel den. Moe der koorn is een

schim mel (Cla vi ceps pur pu ra) die op de aren van rog ge en tar we en
andere grassen, zoals kropaar, groeit.

Die ont dek king ging ei gen lijk per ong eluk, Hof mann merk te dat pas op
na dat hij in con tact was ge weest met een heel klein beet je van die stof.
Hij pro beer de het weer en toen hij naar huis fiet ste be leef de hij z’n eer -
ste trip. De sub stan tie was Ly ser gic Acid Die thy la mi de, af ge kort als
LSD of LSD-25 en nu ge meen zaam be kend als acid. Die ont dek king
was het be gin van wat we nu de psyche de li sche be we ging noe men, die
een sleu tel rol speel de in de hip pie- en te gen cul tuur van de ja ren ’60. Het 
heeft vele be staan de op vat ting en over waar ne ming en hoe de re a li teit er -
va ren wordt, ve ran derd en het leid de ook tot een (her)waar de ring van
ou de re (en bestaande) culturen die dit soort middelen gebruiken.

LSD is de groot va der, het pro to ty pe, van de mo der ne psyche de li sche
em pa tho ge ne en en the o ge ne drugs cul tuur; het was de eer ste en de meest 
po ten te (do se ring in mi cro gram men) en in de six ties wijd ver spreid. De
psycho lo gi sche ef fec ten , wa ren ver ba zing wek kend, zo als ve ran de ren de
denk pro ces sen, vi su e le (kleur)ef fec ten met zich her ha len de pa tro nen en
een snel le op vol ging van beel den, zo wel met de ogen open als dicht, sy -
nesthesie (ver meng ing van zint ui gen, bij voor beeld kleu ren proe ven en
ge lui den zien), een veranderde tijdsbeleving en het veroorzaken van
spirituele ervaringen.

LSD wordt als vloei stof ge syn the ti seerd, waar uit
dan kris tal len wor den ge vormd. Te gen het ein de van 
de ja ren zes tig werd het ge brui ke lijk om LSD in mi -
niem klei ne bol le tjes te ver wer ken, de zo ge naam -

de mi cro dots en ook in sui ker klont jes. Niet lang

daar na wer den blot ters of ze gels po pu lair, waar bij
een vel ab sor be rend pa pier in LSD is ge drenkt en
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een klein stuk je (een blot ter) van dit
pa pier één do sis be vat. Ze gels ter
groot te van een post ze gel zijn on der
te verd elen is in meer de re blot ters.
Hoe wel LSD heel soms nog als mi -
cro dots wor den aang ebo den of in
poe der- of kris tal vorm, zien we te -
gen woor dig voor al de pa pie ren ze gel -
tjes. Een ze gel tje heeft vaak een print
en kan 50-150 mi cro gram (µg) be vat -
ten. Zelfs als twee ze gels de zelf de
print heb ben is het niet vanzelf -

sprekend dat ze dezelfde dosis actieve stof bevatten.

LSD wordt als een niet-gif tig be schouwd. Op ba sis van on der zoek bij
die ren zou 0,2 mg per kg lichaams ge wicht do de lijk zijn. Dat komt neer
op 15 mg voor ie mand van 75 kg, cir ca 100 keer de ‘normale’ do sis. In
de prak tijk zijn geen ge val len be kend van overd ose ring. Er zijn wel eens
men sen met een bad trip in de war in een zie ken huis be land. De stof
wordt door de le ver snel af ge bro ken: de half waar de tijd is 5 uur. Na een
et maal is de stof vrij wel vol le dig uit het lichaam verwijderd. 

Hoe wel LSD niet ver sla vend is, is het wel il le gaal en staat het op Lijst I
(ver bo den hard drugs) van de Ne der land se Opi um wet. Het wordt ge -
bruikt voor zelf on der zoek, in the ra peu ti sche set tings en als re cre a tie ve
drug. De vi su e le ef fec ten en in zich ten zijn fas ci ne rend en wor den vaak
als le vens ve ran de rend er va ren, zo als door Ste ve Jobs (Apple) is er kend.
LSD kan ech ter ook acu te ong ewen ste psychi sche re ac ties te weeg breng -
en, zo als angst, pa ra noia en waan idee ën, hoe wel de enge ver ha len over,
en stig ma ti se ring van, ‘Lucy in the Sky met Diamonds’ de ne ga tie ven
ef fec ten overd rij ven. De ini ti a len van dit Be at les-num mer zou den re fe re -
ren aan LSD, hoe wel John Len non en Ge or ge Mar tin dit al tijd heb ben
ont kend. In fei te is LSD, in dien met mate ge bruikt, een van de vei lig ste
en be trouw baar ste psyche de li sche mid de len, ook om dat het een
(semi-)syn the ti sche drug is zon der kans op toevallige vervuiling. LSD
wordt wel gemaakt van een natuurlijke bron, moederkoorn (ergotamine),

Een LDS-ze gel tje wordt door ge slikt (oraal) of on der de tong ge hou den
(sub ling u aal). Daar naast is LSD soms ver krijg baar in een sui ker klont je,
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als mi crot dot, in ge la ti ne of vloei ba re vorm of het kan wor den toe ge -
diend mid dels een in tra mus cu lai re of in tra ve neu ze in jec tie. In wel ke
vorm ook toe ge diend, LSD heeft al tijd zo’n 30 tot 60 mi nu ten nodig
voordat het effect voelbaar is. 

Het is een krach tig mid del, zelf bij een do sis van 20-30 µg (mi cro gram)
is er al enig ef fect zo als een mil de eu fo rie. Deze hoe veel heid wordt
soms ge bruikt voor fees ten of om op te dan sen. Ster ke re hal lu ci na ties
vin den plaats van af 100 µg. De ef fec ten va ri ëren door de tijd heen, ze
ko men in gol ven. Op het ene mo ment voel je zo goed als ‘normaal’ en
daar na zak je weer weg in de trip. Lichaams ge voe lig heid, maar ook het
ef fect van mu ziek, sfeer, geu ren en sma ken wor den ver hoogd. Wel of
niet in een groep zijn maakt, los van het vei lig heids as pect, niet veel uit.
Trip pen met LSD is meest al een erg individuele ervaring, zeker bij hoge 
doses. 

De er va ring en van een an de re wer ke lijk heid, waar zien, voe len, en zelfs
het we ten ve ran de ren, kan een eye ope ner zijn. Het kan je we reld vi sie
en de kijk op je me de mens ve ran de ren, waar bij je vaak meer ac cep teert
en min der oor deelt. Gren zen en bar rières met de om ge ving verd wij nen
ter wijl ge voe lens van een heid met al les en ie der een, in clu sief het bui te n -
aard se, juist ster ker wor den. De zint ui gen, het be sef van tijd, ge lui den,
kleu ren en meer ve ran de ren en kun nen over lap pen, een ge voel van ma -
gi sche kracht kan zich ont wik ke len (vlie gen wordt even wel af ge ra -
den…). Er ont staan cre a tie ve in zich ten die ge bruikt kun nen wor den om
te schrij ven, schil de ren, mu ziek te ma ken of te de len. Men ziet het gro te
ont werp van het uni ver sum en de ei gen plek
daar in. Maar he laas, deze gro te ont dek king en
heb ben vaak wei nig re le van tie voor het da ge lijks 
le ven. Het vast hou den van de re le van te
inzichten is het lastigste maar als het lukt
tegelijk het meest bevredigende resultaat van
een LSD-trip.

Ne ga tie ve ef fec ten
Een LSD-trip is on voor spel baar, po si tie ve emo -
ties kun nen zo maar om ke ren in ne ga tie ve of je
kunt in een cir kel tje blij ven rond draai en. Ze ker
in het be gin kun nen on rust, pa niek, doods angst, angst dat de trip nooit
meer ein digt, con tro le ver lies over tijd, emo ties en lichaam, be ang sti gen -

150



de beel den van de mo nen of dui vels, slang en, in sec ten en vreem de pa tro -
nen ont staan. Zwe ten, mis se lijk heid, hart klop ping en, dui ze lig heid,
darm pro ble men, tril len; het kan al le maal ge beu ren en het kan ook een
in di ca tie zijn dat de do sis erg zwaar was. In ex tre me ge val len is dan me -
di sche hulp no dig. Maar meest al gaat deze ‘uitdagende’ fase van zelf
voor bij en komt men in een we reld van uni ver se le liefde en eenheid, met 
mooie en soms ronduit grappige visuele effecten.

Van de stan daard do sis, een nor maal ze gel tje be vat tus sen de 50 en 150
mi cro gram kan wor den af ge we ken door het pa pier in klei ne re stuk ken te 
knip pen. Lich te trips be gin nen bij 50 mi cro gram, ex tre me gaan tot 400.
Daar bo ven wordt de trip mis schien wel langer maar niet sterker. 

Overd ose ring met licha me lij ke risico’s komt nau we lijks voor. Het meest 
ernsti ge ne ga tie ve ef fect staat be kend als een LDS-psycho se, die vaak
ver band houdt met be staan de aan leg of slech te ‘set en setting’ om stan -
dig he den. LSD is fy siek erg vei lig en niet-gif tig, de meest merk ba re ef -
fec ten zijn pu pil ver wij ding, een ver min der de eet lust en waak zaam heid.
Een trip duurt vier tot acht uur, soms lang er, de acu te ef fec ten bou wen
af naar ma te de tijd vor dert en zijn, af ge zien van een ge voel van ver -
hoog de hel der heid, meest al de vol gen de dag verd we nen. Tij dens en na
een trip zijn sla pen en stu de ren las tig of on mo ge lijk. Acti vi tei ten zo als
au to rij den of ar beid ver rich ten wor den af ge ra den; ze ker de eer ste 8-10
uur na de trip, zo lang er nog een sig ni fi can te hoe veel heid drugs in het
bloed aan we zig is, kun nen deze ac ti vi tei ten niet naar be ho ren wor den
uit ge voerd. LSD is aan te to nen, maar na 24 uur kan ge bruik niet meer

wor den ach ter haald. In ie der ge val niet met nor ma le
middelen als een uitstrijkje van zweet of speeksel, wel
met complexe methodes voor bloed- of
serumonderzoek.

In ge val van een slech te trip kan het ve ran de ren van
lichaams hou ding en het cre ëren van een sym pa thie ke
en vrien de lij ke om ge ving (een po li tie cel is dat ze ker
niet) hel pen. De talk-down (tot stil zwij gen breng en)
met ho de van Da vid Smith wordt ge bruikt voor LSD-pa -
nie kaan val len. Ook een ve ran de ring van het adem rit me, 
an de re mu ziek, een drank je, wat rond lo pen, sug ges ties
om te ont span nen, aan pret ti ge ding en denk en en go
with the flow kunnen helpen.
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Lichaams con tact kan hel pen, maar het kan de si tu a tie ook juist ver er ge -
ren. Een rus ti ge om ge ving en een ver trouwd per soon in de buurt zijn be -
lang rijk. Als de per soon die aan het trip pen is ge des ori ënteerd is, ver tel
je wie jij bent en waar hij of zij is en dat dit komt door de LSD. In ex tre -
me ge val len wor den an ti psycho ti ca, zo als ben zo di a ze pi ne (di a ze pam) of 
chlor pro ma zi ne (thor zai ne of larg ac til) ge bruikt. Omdat LSD, an ders
dan veel an de re drugs, op zo wel se ro to ni ne (5- HT2A) als do pa mi ne
(DA) re cep to ren werkt, kun nen 5-HT an ta go nis ten, zo als pi ren pi ro ne en
ri tan se rin, wor den ge bruikt. Ha lo pe ri dol ver min dert de hal lu ci na tes.
LSD werkt vol gens prof. Bry an Roth lang er als an de re psyche de li ca om -
dat het vrij vast hecht aan de serotonin receptors in de hersenen en blijft
daar tot 12 uur zitten.

LSD is soms ver vuild. Enke le na maak-blot ters en vloei ba re LSD die in
de af ge lo pen ja ren wer den ver kocht ble ken DOx, DOB en het re la tief
nieu we 25i-NBOMe te be vat ten. DOx is 2,5-Di met hoxy amp he ta mi ne

(2,5-DMA) en DOB is Di met hoxy bro mo amp he ta mi ne, ook be kend

als bro lam fe ta mi ne of bromo-DMA, een psyche de li sche drug die in
1967 voor het eerst werd ge syn the ti seerd door Alexan der Shul gin. De
wer king van 25i-NBOMe lijkt op die van LSD maar 25i-NBOMe is veel 
ris kan ter. Bij ver gif ti ging en met 25i-NBOMe zijn hart klop ping en, hoge
bloed druk, op win ding, agressie, hallucinaties en epileptische aanvallen
mogelijk.

Van we ge de hoge po ten tie van LSD pas sen de mees te ver ge lijk ba re
mid de len niet op een blot ter. Er zijn ech ter LSD-ana lo gen en -de ri va ten
waar van som mi ge, zo als IP-LSD, op de zelf de ma nier en in de zelf de
hoe veel he den wer ken. Vol gens Alexan der Shulgin is de LSD-de ri vaat
ETH-LAD zelfs kracht i ger dan ge wo ne LSD maar niet erg sta biel.
2-bro mo-LSD ver oor zaakt geen hal lu cin oge ne ef fec ten maar helpt wel
goed bij ernsti ge vor men van clus ter hoofd pijn, net zoals gewone LSD
en psilocybine.

Er zijn na tuur pro duc ten die LSD-acht i ge moe der koor nal ka lo ïden be vat -
ten in veel la ge re do sis sen. De win de soort ‘Mor ning Glory’ (fa mi lie van 
de Con vol vu la ce ae, met Ipo moea vi o la cea en Ri vea co rym bo sa) is een
veel voor ko men de klim plant met hart vor mi ge bla de ren en gro te wit te,
paar se of roze bloe men. De Azte ken ge bruik ten de plant al en ook te -
gen woor dig ge brui ken Mexi caan se in di a nen de za den. Maar voor zich -
tig: com mer cieel ver koch te za den heb ben vaak een gif ti ge co a ting. De
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Ha wai i aan se Baby Woo dro se (Argy reia ner vo sa) be hoort tot de zelf de
fa mi lie en bevat de natuurlijke tryptamine LSA (Lysergic Acid Amide),
die erg aan LSD verwant is.

Com bi na ties
LSD wordt vaak ge com bi neerd met an de re mid de len, die de er va ring
kun nen ver ster ken of ver leng en. Indi vi du e le ex pe ri men ten met de volg -
or de, do sis en ti ming kun nen steeds ver schil len de effecten geven.

• Can na bis kan de vi su e le ef fec ten van LSD ver ster ken maar maakt te -
ge lijk de trip zachter. 

• Bij candy flip ping wor den MDMA (XTC) en LSD niet ge mixt maar
‘gestapeld’, hierd oor wordt de trip ver lengd en krijg je vol gens som -
mi gen ‘het bes te van twee werelden’. Het ti men en do se ren is daar bij
be lang rijk, je be gint met de XTC, die de aan vang van de LSD ver ge -
mak ke lijkt. Zorg er in gro te lij nen voor dat de re la tie ve ‘pieken’ van
bei de drugs el kaar niet over lap pen. In the ra pie is deze com bi na tie één 
van de meest ge a van ceer de tools om het proces op gang te helpen.

• LSD en paddo’s kun nen, na wat ini ti ële mis se lijk heid, goed sa men
gaan. Start met de LSD om de mis se lijk heid te be per ken.

• LSD en al co hol zijn geen fij ne com bi na tie. 
• MAOI’s (mono ami ne oxy da se in hi bi tors) ver ster ken LSD.
• LSD en an ti de pres si va gaan niet goed sa men. In het al ge meen moet

bij psychi sche pro ble men die met me di cij nen wor den be han deld,
geen LSD wor den gebruikt.

To le rantie ten op zicht van LSD bouwt zich op bij con sis tent ge bruik en
er is een ze ker mate van kruis to le ran tie tus sen LSD, mes ca li ne en psi lo -
cy bi ne, die enk ele da gen duurt. Kruis to le ran tie is ge wen ning voor een
stof (bij voor beeld as pi ri ne) die leidt tot ver min der de werk zaam heid van
één of meer an de re stoffen (bijvoorbeeld paracetamol) .

Vaak (of va ker) LSD ge brui ken werkt niet om dat een ze ke re mate van
to le ran tie op treed; het duurt een paar da gen voord at de drug weer ef fect
heeft. Flash backs kun nen voor ko men maar zijn zel den zo sterk als de
ori gi ne le beleving. 

LSD is een van de meest po ten te drugs, en mis schien een beet je veel
voor een eer ste ‘trip’ in de ma gi sche we reld, maar het is te ge lij ker tijd
een be trouw baar ver voer mid del voor het on der zoe ken van deze fan tas ti -
sche werelden.
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� 17 Can na bis (ma ri hu a na)

Can na bis sa ti va (ook be kend als ma ri hu a na, grass of weed en hasj) is
ver uit de meest ge bruik te psycho- ac tie ve stof. Er
zijn veel soor ten van de Can na bis-plant met soms
een zeer hoog THC-ge hal te (de werk za me com po -
nent te tra hy dro can na bi nol). Can na bis wordt ge rookt, 
maar ook ge bruikt in vele vor men, zo als ge droogd
(weed of grass) en ge con cen treerd in de vorm van
hasj (hash) of has jiesj, maar ook om koek jes of piz za 
mee te bak ken, can na bis olie van te ma ken en als een
ing re di ënt in an de re voe dings mid de len of drank en. Het heeft een aan tal
ef fec ten, je wordt er rus tig van, komt meer bij je ge voel en er zijn een
groot aan tal me di sche klach ten waar can na bis bij kan hel pen. In steeds
meer lan den is er een ze ke re mate van le ga li teit en dat neemt ook toe. 

De mees te men sen zien het ro ken van een joint nau we lijks als een
psyche de li sche er va ring; ze ge brui ken het om te ont span nen, als een ge -
mak ke lij ke ont snap ping uit de stress en de hoge ei sen die het mo der ne
le ven aan ons stelt. Som mi gen ge brui ken het om licha me lij ke klach ten
te ver lich ten. Pas bij een vrij zwa re do sis kun je het psyche de lisch noe -
men, als de do se ring groot ge noeg is kun nen de ef fec ten se rieus en voor
wie het niet kent angstaanjagend zijn. 

Omdat het re cre a tief ge bruik van can na bis is uit ge groeid tot een zeer
wijd ver brei de ge woon te, de mees te jong eren zul len het op zijn minst in -
ci den teel ge pro beerd heb ben, is men vaak be kend met de ef fec ten. Er
ont wik kelt zich bij de ge brui ker ook een ze ke re mate van to le ran tie. Net
als bij an de re drugs kun nen men sen die dit mid del voor de eer ste keer
ge brui ken in pa niek ra ken, zich ang stig voe len, zich gril lig ge dra gen of
hulp no dig heb ben. Het THC-ge hal te kan zo sterk zijn dat, hoe wel men
mis schien al eer der can na bis heeft ge bruikt, de ge bruik te do se ring leidt
tot hal lu ci na ties en ook pa nie kaan val len kun nen dan voor ko men. Dit ge -
beurt vaak bij het eten van zo ge naam de spa ce cake of pro duc ten met
hash-olie, waar bij het ef fect min der voor spel baar is en het dan ook eni ge 
tijd kan du ren voord at men het merkt, zo dat men ge mak ke lijk in de ver -
lei ding komt om nog een hapje te nemen.

De ge wen ning aan can na bis ge bruik, ve len ro ken elke dag, zorgt dat de
ef fec ten af vlak ken, de cre a tie ve vonk enigs zins dooft en men soms lui
wordt en niet ge neigd om te wer ken of zich an ders zins in te span nen.
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Onder zoek naar de neu ro lo gi sche ef fec ten (met name dopami ne), zo als
door Mi kael Kowal in 2016 geeft aan, dat men qua fout de tec tie (be wust
zijn van ei gen fou ten) en cre a tief denk en 'di ver gent think ing' in le vert bij
chro nisch ge bruik. Dit is niet on be twist, an der we ten schap pe lijk on der -
zoek stelt dat re gel ma tig can na bis ge bruik op de lange ter mijn geen de -
sas treu ze ge vol gen hoeft te heb ben voor de op na me van do pa mi ne. De
leef tijd waar op voor het eerst can na bis wordt ge bruikt zou cru ci aal kun -
nen zijn, vol gens Ko wal. 

Er zijn ge luk kig ook veel po si tie ve en me disch gun sti ge ef fec ten van
can na bis. Hash of hash-olie be vat een aan tal can na bi no ïden, waar van
som mi ge met een gun sti ge me di ci na le wer king (zo als op kank er cel len). 

Afge zien van de na tuur lij ke can na bis, met een steeds toe ne mend ge hal te 
aan THC en an de re na tuur lij ke can na bi no ïden, zijn er ook steeds meer
syn the ti sche can na bi no ïden. Die wor den ver kocht (ook als pil) als al ter -
na tief voor can na bis, maar zijn meest al ook ver bo den. Van een aan tal
na tuur lij ke can na bi no ïden zo als CBD blijkt de ge nees kracht i ge kwa li tei t 
steeds meer. Bij al ler lei aan doe ning en, ook kank er, wordt steeds va ker
ver we zen naar ge bruik van can na bis-olie, wiet-olie, hash-olie, vaak ook
hen nep-olie. De ver koop is (nog) min of meer ge to le reerdl, om dat com -
po nen ten als CBD en CBD-a geen hal lu cin ren de wer king heb ben, maar
mis schien wel wat THC no dig heb ben om goed te werken. Ook an de re
krui den, zo als geelwortel (Kurkuma) worden vaak aang era den in
combinatie met de cannabisolie.

Can na bis is ech ter geen won der mid del voor alle kwa len, zo als wel be -
weerd wordt door voor stan ders van bre de legalisering. Can na bis kan,
ze ker bij groot scha li ge teelt, spo ren ver to nen van pes ti ci den. 

155



� 18 Ma gic mush rooms, paddo’s

Het is re la tief mak ke lijk om in Amster dam wat pad -
do-truffels te ko pen en in veel lan den kun je wel aan een
por tie ma gi sche pad den stoe len ko men, ge droog de of ver -
se klei ne Mexi caan se, dun ne Ha wai i aan se kaalkopjes of
de exo ti sche va ri an ten op stranden in Bali of Thailand.

Maar waar om zou den we dat in gods naam doen? Waar om 
zou den we iets in ne men wat tot voor kort als ge vaar lijk
werd ge zien? Van waar deze fas ci na tie voor wat of fi cieel
als ong e oor loof de drug wordt beschouwd?

Los van can na bis zijn ma gi sche pad den stoe len (ma gic
mush rooms, paddo’s, shrooms, musk, sil ly put ty, boom -
ers) de meest po pu lai re ‘natuurlijke’ psycho ac tie ve mid -
de len. Er zijn veel ver schil len de soor ten en ze groei en
over al ter we reld in het wild maar kun nen ook met wat
moei te thuis wor den ge kweekt. Voor veel men sen is een

pad dot rip hun eer ste se rieu ze psyche de li sche er va ring. In de mees te lan -
den zijn paddo’s (of op zijn minst de ac tie ve com po nen ten psilocy bi ne
en psi locine) il le gaal maar ze groei en in het wild en kun nen daar wor den 
geplukt en vers gegeten dus verbieden is dan lastig.

De ef fec ten van paddo’s zijn psyche de lisch en kun nen on der meer eu fo -
rie, ve ran de ren de denk pro ces sen, vi su e le ef fec ten met zo wel open als
ge slo ten ogen, sy nest he sie (het over lap pen van zin tuig lij ke waar ne -
ming), een ve ran derd ge voel van tijd en ook spi ri tu e le er va ring en (en -
the o ge nen, het ont moe ten van de ‘innerlijke god’) om vat ten. Paddo’s
wor den ter ont span ning, voor re li gieu ze, mys tie ke en waar zeg ge rij
doeleinden gebruikt, en als creatieve stimulans.

Onbe kend maakt on be mind
Wat we ten we nou ei gen lijk over pad den stoe len, die rare ding en die in
het donk er groei en, een le vens vorm die geen licht no dig heeft? Als kin -
de ren zijn we al ge fas ci neerd door ver ha len over gno men en ka bou ters
die hun klei ne huis jes in pad den stoe len ma ken en over gif ti ge pad den -
stoe len die door hek sen wer den ge plukt ten be hoe ve van hun boos aar di -
ge plan ne tjes. Tij dens de bi o lo gie les waar schuw den ze ons dat de mees -
te kleur rij ke pad den stoe len gif tig wa ren. Het lijkt erop dat onze cul tuur
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niet veel waar de ring heeft voor deze bruik ba re, mooie, voed zame en
zelfs psychedelische levensvormen.

Wij eten hier in het Wes ten maar een be perkt aan tal pad den stoel va ri -
ëteiten. Dat er nog tien tal len an de re eet ba re pad den stoe len zijn, we ten
al leen ken ners. Dit va rieert ui ter aard van cul tuur tot cul tuur. In Oost-Eu -
ro pa en Azië staan pad den stoe len ho ger aang eschre ven, ze wor den daar
in gro ten ge ta le ge plukt om op te eten of als ge nees krach tig mid del.
Voor al in Oost-Eu ro pa wordt de ken nis over pad den stoe len van moe der
op doch ter door ge ge ven en zie je in het sei zoen hele fa mi lies met
mandjes de natuur in trekken om ze te verzamelen. 

De min of meer ver bor gen aan trek kings kracht van pad den stoe len is na -
tuur lijk dat som mi ge soor ten psycho ac tief zijn, van daar de naam
‘magische paddenstoelen’. Er is be wijs dat ma gic mush rooms sinds de

da ge raad van de mens heid wor den
ge bruikt, meest al in een re li gieu ze
con text. We vin den hier van spo ren
in ver schil len de cul tu ren en tij den.
In de Tas si li grot ten in de Sa ha ra
zijn af beel ding en ge von den van
mens acht i gen met hoof den in de
vorm van pad den stoe len. Sja ma nen
in Si be rië ge bruik ten de vlie gen -
zwam om hun pad in de gees ten we -
reld te vin den en in Cen traal en
Zuid-Ame ri ka was het ge bruik van
pad den stoe len vrij al ge meen, tot de
‘ontdekking’ van Ame ri ka door de
Con quis ta do res in de 15e en 16e
eeuw en de komst van pries ters die
de in heem se be vol king al ler lei ver -
bo den opleg den. Dank zij de ob ser -
va ties van de eer ste ko lo nis ten is be -
kend dat de Azte ken ver schil len de

hal lu cin oge ne drugs ken den, zoals tlapatl en peyote, waarvan het
gebruik in Noord- Mexico teruggaat tot op zijn minst 300 v.Chr. 

Teo-nan acatl: Vlees van de go den
Het eer ste dui de lij ke (ge schre ven) be wijs komt van de Spaan se pries ter
Ber nar do de Sa ha gun die rond 1500 ver slag doet van een Azteeks
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‘padden stoelen ritueel’. “Na een
nacht van vas ten waar in al leen een
klein beet je ca cao werd ge bruikt,
eten ze, nog voor zons op gang, pad -
den stoe len met ho ning. Als de eer ste
sig na len zich aan die nen (die ver ge -
lijk baar zijn met dronk en schap met
hal lu ci na ties) be gon ie der een te
dan sen en te zing en, ter wijl an de ren
huil den. Aan het ein de van het ri tu -
eel deel de ie der een zijn visioenen.” 

De Azte ken had den zelfs een God van de Drugs, die Xochipil li werd ge -
noemd, Prins van de Bloe men. Hij was de hei li ge be scher mer van de
‘bloemrijke droom’ zo als de Azte ken hun hal lu cin oge ne staat noemden.

Pad den stoe len met psycho ac tie ve kwa li tei ten heb ben lange tijd een rol
ge speeld in in heem se tra di ties in cul tu ren over de hele we reld, maar ze
wer den ook an ders ge bruikt. De Vi king en, zo wordt in Noor we gen ver -
teld, ge bruik ten de ma gi sche Ama ni ta mus ca ria (vlie gen zwam) voord at
ze aan wal ging en om dat ze on der in vloed ster ker en wil der wa ren dan
nor maal, ze wer den dan Berserkers genoemd.

Pad den stoe len wer den het meest ge bruikt als sa cra ment in ri tu e len met
als doel men ta le en fy sie ke he ling en om mak ke lij ker in een vi si o nai re
staat te ko men. Een zo’n ri tu eel is de Ma za teek se Velada ge ne zings ce re -
mo nie, uit ge voerd door een sja maan of cu ran de ro (pries ter-he a ler).
Etno loog Richard Evans Schul tes en bi o loog Bla si us Paul Reko ont dek -
ten rond 1938 dat deze Velada´s in Mexico nog steeds plaatsvinden.

De mo der ne we reld
Dit is ook hoe de Ame ri kaan se bank ier en ethno my co loog R. Gordon
Was son en zijn vrouw in juni 1955 ken nis maak ten met ma gi sche pad -
den stoe len; in een Ve la da met de sinds dien be ken de cu ran de ra Ma ria
Sabina. Ze ging en naar een klein plaats je, ge naamd Hu at la de Ji me nez
in Oaxa in Zuid-Mexi co, in het ter ri to ri um van de Ma za te ken, waar ze,
in een in dru kwek kend ri tu eel met zo wel Chris te lij ke als in heem se in -
vloe den, als eer ste wes ter ling en deel na men aan een psyche de li sche pad -
den stoe len trip. Hun ver haal be reik te een groot pu bliek om dat Gor don
Was son voor Life ma ga zi ne in 1957 een ar ti kel schreef over hun er va -
ring en, dat enorm veel re ac ties te weeg bracht. De ti ming was pre cies
goed zo dat in de 60’s de po pu la ri teit van paddo’s in de Wes ter se we reld
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enorm snel groei de, spe ci aal on der
hip pies en an de re al ter na tie ve groe -
pen die pad den stoe len als ‘na tuur -
lijk’ al ter na tief voor LSD ge bruik -
ten. Meer re cent zijn ze min of meer 
op nieuw uit ge von den; na een eer ste
golf van interesse in de jaren zestig,
zijn ze nu populair in de party- en

housescene en als ‘natuurlijke’ ecodrug.

Te gen woor dig zijn paddo’s be ken der en mak ke lij ker te krij gen; je kunt
ze op va kan tie in Enge land vin den en in Thai land en op Ba li ne se stran -
den wor den ze te koop aang ebo den. Ma gic mush rooms groei en in veel
lan den in het wild, voor al in het na jaar of het re gen sei zoen. In veel Eu -
ro pe se lan den, waar on der Ne der land, groei en bij voor beeld kaal kopjes in 
gras- en wei lan den, en in Mexi co zul len lo ka le men sen snel be reid zijn
je een hand vol te verkopen als je de Maya-tempels bezoekt.

Effec ten
Tij dens een pad dot rip kun je spi ri tu e le in zich ten, pracht i ge vi su e le beel -
den en een ge voel van wel be vin den er va ren. Er kun nen in het be gin of
la ter tij dens de trip (die een paar uur kan du ren, af hank elijk van de do -
sis), ve ran de ring en in het ge hoor, zicht of voelen plaatsvinden.

Ve ran de ring in vi su e le per cep tie kan het zien van pa tro nen en al ler lei
beel den in an ders wil le keu ri ge op per vlak ken, om vat ten ster ke re kleu ren
en gek ke lich tef fec ten, zo als aura’s en ‘halo’s’ rond lam pen. Ver der een
gro te re ge zichts scherp te, op per vlak ken die lij ken te rim pe len, flik ke ren
of ade men en com plexe vi su e le ef fec ten (met zo wel open als ge slo ten
ogen) van vol ko men bi zar re maar mooie ruim tes en ob jec ten die ver vor -
men of van kleur ve ran de ren. Je hebt het ge voel dat je sa men smelt met
de om ge ving en ziet spo ren ach ter be we gen de ob jec ten. Ge lui den wor -
den met ver gro te hel der heid ge hoord. Zo kan mu ziek een diep gaand ge -
voel van rit me en diep te oproe pen. Som mi ge ge brui kers er va ren sy nest -
he sie, over lap pen de zint ui gen, waar bij ze bij voor beeld een spe ci fie ke
kleur zien ter wijl ze een be paald ge luid ho ren. Er zijn niet al tijd hal lu ci -
na ties maar ze kun nen heel sterk zijn. Er is zelfs een mo ment dat het niet 
meer uit maakt of de ogen open of dicht zijn; het plaat je blijft hetzelfde.
Dit laat ook duidelijk zien dat het de geest is die de plaatjes maakt in ons 
hoofd, niet onze ogen.
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De psi locybi ne wordt voor al door onze le ver om ge zet in psilo ci ne.
Paddo’s heb ben ef fect op het twee de en der de cha kra dus sek su e le op -
win ding is mo ge lijk. De ef fec ten op de wils kracht (ma gi sche krach ten,
so lar plexus) kun nen ma ken dat je je een to ve naar voelt; de (mis schien
niet au then tie ke) ver ha len van Don Juan (uit Car los Castaneda’s boe -
ken) hier over  zijn heel be kend. Als je in je in ner lijk kind treedt, ver ge -
lijk baar met de ‘Nagual’, is ma gi sche manipulatie van de werkelijkheid
mogelijk.

Het ‘Good Friday’ Expe ri ment
Om het spi ri tu e le ef fect te to nen wordt vaak naar ‘The Marsh Cha pel
Expe ri ment’ ver we zen, ook be kend als ‘The Good Fri day Expe ri ment’.
Dit was een ex pe ri ment op Goe de Vrij dag in 1962 in de Marsh Ka pel
van de Ame ri kaan se Bos ton Uni ver si ty. Wal ter N. Pahnke ont wierp het
ex pe ri ment, on der su per vi sie van Ti mo thy Leary en het Har vard Psi lo -
cy bi ne Pro ject. Het ex pe ri ment van Pahnke on der zocht of psi lo cy bi ne
als be trouw ba re en the o geen (dich ter bij God ko men) zou fung eren in re -
li gieus vat ba re sub jec ten, in dit ge val the o lo gies tu den ten. Het re sul taat
van het pro ces, waar bij de helft psi lo cy bi ne en de helft een pla ce bo
kreeg, was dat men zeer spi ri tu e le en mys tie ke er va ring en kreeg. Die
wa ren over we gend zeer po si tief, met al leen wat ong erust heid in de vroe -
ge sta dia. Hus ton Smith, die la ter een we reld be roem de ge leer de op het
ge bied van de ver ge lij ken de gods dienst we ten schap zou wor den, be -
schreef zijn er va ring als: “De krachtigste kosmische thuiskomst die ik
ooit heb ervaren.”

Het ex pe ri ment is her haald om de ge ran do mi seer de en dub bel blin de gel -
dig heid van het re sul taat te ga ran de ren. Rick Doblin (MAPS) deed dit
en voor al het ex pe ri ment van Ro land R. Griffiths van de John Hop kins
Uni ver si teit uit 2002 die de spi ri tu e le ef fec ten van psi lo cy bi ne on der -
zocht (rap port uit 2006) haal de de voorpagina’s. Deze stu die be trof 36
af ge stu deer de vol was se nen met een ge mid del de leef tijd van 46, die
nooit eer der psi lo cy bi ne of an de re drugs had den ge bruikt, wel met een
re li gieu ze of spirituele interesse. Ondertussen is de studie uitgebreid.

Een der de van de deel ne mers meen de dat deze in ten sie ve maar ver hel -
de ren de trip-er va ring het meest spi ri tu eel be te ke nis vol le mo ment van
hun le ven was en twee der de ver tel de dat het in hun per soon lij ke top vijf
stond. Aan de an de re kant rap por teer de een der de van de deel ne mers
een ex tre me on rust aan het be gin. Maar dit ging na korte tijd weg. 
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Twee maan den na de stu die gaf 79% van de deel ne mers aan dat ze zich
be ter en meer te vre den voel den; vrien den, fa mi lie en collega’s be ves tig -
den dit. Ze mel den ove ri gens ook ach ter af dat on rust of symp to men van
de pres sie wa ren ver min derd, of zelfs verd we nen. Veer tien maan den na
de stu die voel de 64% van de deel ne mers zich nog steeds be ter en meer
tevreden met hun leven. 

In een an de re stu die on der zocht R. Grif fiths (John Hop kins hos pi taal,
VS) wat de op ti ma le do sis psi lo cy bi ne is om een po si tie ve le vens ve ran -
de ring te weeg te breng en, met de klein ste kans op ne ga tie ve re ac ties. De 
on der zoe kers von den dat 94% van de vrij wil li gers hun er va ring met de
drug als tot de top vijf van meest spi ri tu e le er va ring en van hun le ven
aan merk ten (44% vond het dé meest be te ke nis vol le er va ring) ter wijl
89% po si tie ve ve ran de ring en in hun ge drag als ge volg van de ex pe ri -
men ten rap por teer den. Op seks ging en deze (wat pu ri tein se en ste rie le)
on der zoe ken vreemd ge noeg niet in. Ze wa ren ook ta me lijk hy po the -
se-be ves ti gend op ge zet, men vond wat men zocht, met een eigenbelang,
wetenschappelijk dubieus (confirmation-bias). 

Som mi ge men sen, zo als de psychi a ter Sta ni slav Grof, stel len dat de
kwa li teit van door drugs ver oor zaak te mys tie ke er va ring en niet te on der -
schei den is van mys tie ke er va ring en be reikt met an de re tech nie ken, zo -
als me di ta tie, adem werk of de spon ta ne mys tie ke staat van zijn in een
re li gieu ze con text. De psyche de li sche met ho de wordt wel als short cut
ge zien door die ge nen die een serieuze spirituele praktijk beoefenen.

Set en set ting, groeps groot te
Onder zoe kers zo als Ti mo thy Leary en Wal ter Pahnke be stu deer den de
ef fec ten van set en set ting (zie ook het hoofd stuk set en set ting hier over) 
in pad dot rips. Dit bleek zo be lang rijk voor de vei lig heid en uit kom sten
van de trip, dat ‘set en setting’ al snel de tref woor den wer den, een leus
voor de toen groei en de psyche de li sche gemeenschap. 

Het bleek ook dat niet te gro te groe pen met niet meer dan acht, bij voor -
keur be ken de en be trouw ba re men sen het bes te wer ken ter wijl groe pen
klei ner dan zes niet meer on der steu nend wer ken. In klei ne re groe pen is
het mak ke lij ker om zin ni ge per soon lij ke in ter ac tie te heb ben en te ex pe -
ri men te ren met ex ter ne sti mu li, zo als mu ziek, ge lei de me di ta tie, geuren,
in bad of de tuin in gaan.

Je raakt in een trip je ori ëntatie in de tijd en ruim te een beet je kwijt, je
denkt niet meer ra ti o neel of lo gisch. Daar om kan het hel pen je goed
voor te be rei den en zo mo ge lijk ver sto ring van je trip te voor ko men, bij -
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voor beeld door je te le foon uit te scha ke len. Het is ook goed om een
soort agen da of plan te heb ben en dat voor af op te schrij ven. Bes preek je 
plan nen en wen sen met je ‘sitter’ of de an de ren, zorg dat je ze her in nert,
op pa pier of door iets zo neer te zet ten dat je er aan her in nerd wordt.
Neem ook tijd voor ‘terugkeer’ en bijkomen. 

De om ge ving
Het is goed om ook te zor gen dat je wat tijd al leen hebt, om dat je in de
trip erg ge voe lig bent voor an de ren. Een ri tu e le set ting, in clu sief het
voor be rei den van de plek met sti mu le ren de kunst, wat fruit of een al taar
met in spi re ren de af beel ding en kan hel pen; om iets over je zelf te le ren,
om nieu we in zich ten te ver ga ren en te ver ank eren, om je met an de ren te
ver bin den en in bewustzijn te groeien. 

De hele om ge ving, in het hoofd stuk over ri tu e len staat daar meer over,
speelt een rol. Goe de mu ziek, rust, een kaars jes, wat wie rook, en even -
tu eel wat fruit en ze ker vol doen de wa ter, trip pen in een kou de po li tie cel
is ze ker geen goed idee.

De mu ziek (of ge spro ken tek sten zo als ge dich ten) zijn enorm be lang rijk
in een trip. De juis te mu ziek, soms heel stem mig, soms sti mu le rend,
soms rust ge vend, soms juist uit no di gend tot dan sen, kan je hel pen, je ex -
pres sie mo ge lijk ma ken. Je kunt een trip stu ren met mu ziek, een goe de
play list voor af op stel len helpt. Het is bij groeps-ses sies ook de ma nier
waar op de lei der de stem ming en rich ting van de trip kan be ïnvloeden,
sha ma nen zijn hier goed in. Zelf mu ziek ma ken is ook een goed idee, al -
leen zul len an de ren het mis schien min der waar de ren: neem je mees ter -
wer ken maar eens op (een vi deo van je trip ma ken is vaak nut tig voor
achteraf analyse en vasthouden van je inzichten).

Je kunt ook je om ge ving va ri ëren, bij voor beeld door in bad te gaan, dat
wekt weer heel an de re ge voe lens en beel den op, vaak ook in je lijf, zo als 
baar moe der- ge voe lens. 

Con tact ma ken met an de ren, mas sa ge, voet re flexo lo gie en seks roe pen
weer an de re ding en op, maar dit moet je voor af goed af stem men.
Paddo’s kun nen ero tisch sti mu le rend zijn, je kunt fan tas ti sche avon tu ren 
in je in ner lij ke reis be le ven maar die de len of op dring en aan an de ren is
niet al tijd een goed idee. Ie mand even hug gen is ook fijn en le vert min -
der pro ble men op. Een omar ming of al leen maar je hand vast hou den is
wat sit ters kun nen doen bij een diep te punt in de trip of als be paal de her -
in ne ring en bo venk omen; een ge baar kan heel troos tend zijn en woorden
worden vaak als te sturend ervaren. 
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In een trip kun nen aan ra king en maar ook be paal de mu ziek, een geur of
kleur je sek su eel op win den. Soms gaat dat ook snel weer over (ver wacht 
geen seksu e le hoog stand jes al kan het heel in tens wor den), maar je kunt
het ook zien als een ont dek kings reis want heel veel van onze trauma’s
zijn sek su eel. Dus het la ten ge beu ren of zelf sti mu le ren, sa men dan sen,
tan tra, mas sa ge, naar een film kij ken, ook por no, dat kan het pro ces van
ont dek ken en her in ne ren hel pen maar dat kan niet over al en met ie der -
een. Wil je die kant op gaan dan is af stem ming, en mis schien een be grij -
pen de part ner no dig of moet je een wat meer privé plek of si tu a tie op -
zoe ken. Deze kant van the ra peu tisch trip pen ligt ge voe lig, je zult niet
snel pro fes si o nals kun nen vin den die hier in mee gaan, maar het is een
terrein waar heel wat potentie in zit!! 

Trauma-ver wer king is ze ker iets waar een pad do-trip goed kan hel pen,
maar ver eist min of meer des kun di ge en ver trouw de be gel ei ding. Ook
daar bij is ex pres sie, dus dan sen, maar ook te ke nen, zing en, dan sen of
zelfs schreeu wen soms erg fijn. Zorg dus dat in stru men ten, te ken spul len
en zo bij de hand zijn.

Trip pen met pad de stoe len in de na tuur is heel bij zon der; je krijgt con tact 
met on ver moe de krach ten en schoon heid. 

Do se ring
Paddo’s kun nen zo wel vers, droog als in thee of ho ning wor den ing eno -
men. Het meest ac tie ve ing re di ënt is psi lo cy bi ne. Dit kan ook ge syn the -
ti seerd wor den (LSD-ont dek ker Albert Hofmann was de eer ste die dit
deed) maar het is als zo da nig nau we lijks ver krijg baar. De meer al ge me -
ne paddo’s, zo als Psy lo cy bi ne cu ben sis of de klei ne re P. se mi lan ce a ta
(kaalkopjes) kun nen zowel vers als gedroogd worden gegeten. 

Zo wel een te klei ne als een te gro te do sis kan op een te leur stel ling uit lo -
pen. Het is niet een vou dig uit te vin den hoe veel ac tie ve ing re di ënten
paddo’s be vat ten. Dus je moet vaak maar ver trou wen op wat an de ren je
ver tel len of wat de ver ko per aang eeft en mis schien kun je be ter met een
lage do sis be gin nen. We kun nen hier slechts een al ge meen idee ge ven
over hoe veel ma gi sche pad den stoe len of truf fels je moet eten of ge brui -
ken. En zelfs dan, de ac tie ve ing re di ënten va ri ëren van pad den stoel tot
pad den stoel. Dit hangt on der an de re af van het kli maat, de leef tijd en al -
ge me ne groei om stan dig he den en van je ei gen sta tus. Wil de pad den stoe -
len kun nen een to taal an de re sterk te heb ben dan die uit een ge con tro -
leer de om ge ving, smart shop of een grow shop. 
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Vol gens Albert Hof mann va rieert een ac tie ve do sis tus sen de 4 en 30 mg 
psi lo cy bi ne per per soon. Ge droog de va ri an ten kun nen ong eveer tien
keer zo veel van de werk za me stof per gram be vat ten dan de verse. 

Voor twee al ge meen be ken de paddo’s is de hoe veel heid psi lo cy bi ne
(psn) en psi lo ci ne (ps) in mg ac tie ve stof per gram ge droog de paddo: 
• Psi lo cy be se mi lan ce a ta (kaal kopje) (psn)8-10  mg/g   (ps) 0 mg/g
• Psi lo cy be cu ben sis                           (psn) 4-12  mg/g  (ps) 1-6 mg/g

Voor ge droog de paddo’s komt dit dus neer op 1 tot 3 gram per per soon.
Voor ver se paddo’s 10 tot 30 gram per per soon Maar zo als ge zegd het
kan per pad den stoel sterk ver schil len; bij na tuur lij ke va ri an ten met een
fac tor 10 en zelfs bij bin nens huis ge kweek te soor ten met een factor 4.

Voor truf fels die je ver pakt koopt, wordt meest al aang ege ven wat een
do sis is, maar daar kan het fijn ma len van de truf fles en het dan ver wer -
ken in een thee of in ho ning de ef fec ti vi teit ver ster ken. Er gaan dan geen 
gro te re stuk ken ‘verloren’ in de spijsvertering.

Inne men
De meest sim pe le ma nier om paddo’s te ne men is ze sim pel weg in je
mond te stop pen, er goed op te kau wen en ze door te slik ken. Ze heb ben 
een apar te smaak; som mi ge men sen vin den het lek ker, an de ren niet.
Som mi ge men sen pre fe re ren ver se kaal kopjes. De ge droog de P. cuben -
sis zijn een beet je schim me lig, soms zelfs groen uit ge sla gen, en zien er
min der aan trek ke lijk uit. Het is niet echt een trak ta tie daar om kun je ze
mis schien be ter be rei den zo als ge wo ne cham pig nons: in piz za, ome let,
pas ta, chi li, etc. Een pad den stoe len soep is een populaire manier om ze te 
eten.

Som mi ge ge brui kers vij ze len ge droog de pad den stoe len tot een poe der
en mixen dat met heet wa ter als een soort thee, met even tu eel ech te thee, 
sui ker of ho ning om de smaak te verd oe ze len. Dat fijn ma ken maakt ze
ook wat ef fec tie ver, je ge bruikt dan echt al les. Je kunt de paddo’s ook in 
heet wa ter we ken (als een thee maar niet te lang of te heet ko ken) en het
wa ter op drink en of je kunt ze mixen met an de re sub stan ties zo als ho ning 
of cho co la of ze, al dan niet als thee, in vrie zen. Dit be ïnvloedt het ef fect
niet en je kunt het zo langer bewaren. 

In de koel kast kun je de mees te paddo’s maar een ong eveer week be wa -
ren, daar na ver lie zen ze wat van hun kracht of gaan rot ten, ge droog de
heb ben daar min der last van.
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Ver hit ten is niet goed
Het is waar dat ver hit ting of het mixen met an de re le vens mid de len het
ef fect kan ver min de ren of dat het lang er duurt voord at de ac tie ve ing re -
di ënten na in na me ge ab sor beerd wor den. Psi lo cy bi ne in het bij zon der
breekt af als het erg wordt ver hit en het ef fect is dan min der sterk. Een
thee zet ten maakt in ne men ech ter mak ke lij ker en geeft niet veel ver lies
van wer king, ook al om dat je er bij fijn ma len of klein snij den voor in de
thee beter alles uithaalt. 

Niet te veel eten voor af is ver stan dig, ook al om dat mis se lijk heid vaak
voor komt. Je zou ver wach ten maar dat is nooit we ten schap pe lijk ge test,
dat de com bi na tie met dier lij ke pro duc ten niet is aan te ra den om dat cal -

ci um met de psi lo cy bi ne in ter fe reert. Rode wijn en kaas eten vóór de
paddo’s kun nen de maag en het hele sys teem onnodig van streek maken.

Het ro ken van ge droog de paddo’s is ef fec tief en werkt snel ler en met
min der mis se lijk heid. Het heeft een mil der ef fect dan ze eten of als thee
in ne men, maar je hebt wel meer no dig. Het ef fect kan wor den ver ge le -
ken met een goeie joint of een ma ri hu a na-si ga ret. Pas op: er is een the o -
rie dat ong ezon de car cin oge nen ge ab sor beerd wor den in de long en als je 
paddo’s rookt. Het lange ter mij nef fect van paddo’s is nooit gron dig on -
der zocht, maar som mi ge Mexi caan se sja ma nen ge ven de voor keur aan
pey o te bo ven paddo’s om dat ze geloven dat daarbij het verouderings -
effect minder is.

Onge mak ken: let it be
Het duurt ong eveer een half uur tot een uur voord at de ef fec ten merk -
baar wor den. Som mi ge men sen kun nen ze een tijd je on derd ruk ken, dat
hoeft niet be wust te gaan. De tijds duur voord at het aan slaat hangt af van 
de do sis, hoe goed je hebt ge kauwd en hoe leeg je maag is. Mis schien
schie ten er grap pi ge, on ver wach te of vreem de ge dach ten in je hoofd. Dit 
sta di um wordt ge ka rak te ri seerd door de vraag “Voel jij al iets?”.

Je kunt wat on ze ker wor den. Je re a li seert het je niet maar je ‘de fensie -
systeem’ wordt aang eval len en dus ga je je zor gen ma ken. Is de deur
wel op slot? Heb ik de sleu tels nog? Etc. Je kunt ner veu ze tics krij gen,
je ruikt de angst die nog niet naar de op per vlak te is gekomen.

Als je nu de tijd neemt en pro beert je lichaam te voe len en naar je adem
en hart slag te lui ste ren, kun je mer ken hoe ge span nen je ei gen lijk bent.
Mis schien klem je je ka ken vast, is je hou ding niet goed of neem je niet
ge noeg ruim te om te ade men. Schudt je dan eens lek ker los! Veel men -
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sen er va ren deze fase, waar in de ac tie ve ing re di ënten hun plek in het
lichaam zoe ken, niet als uitgesproken plezierig.

Mis se lijk heid
Ge du ren de deze fase word je je be wust van je lichaam, je kunt het koud
krij gen, mis se lijk zijn of maag pijn heb ben. Dit kan een te leur stel ling
zijn; som mi ge men sen wor den kor te tijd echt ziek. Maar als je slechts
iets kleins hebt ge ge ten en niet te veel be weegt in deze fase dan word je
min der ziek en meest al duurt het niet lang. In uit zon der lij ke ge val len
heb ben men sen over ge ge ven. Laat dit ge beu ren en hou de paddo’s niet
bin nen als ze dat niet wil len. Na ong eveer een uur zal je lichaam zwaar
aan voe len, ter wijl jij je vrij er, lich ter en ge luk ki ger voelt en je ego (de -
fensie) oplost.

Waar schu wing en
Hoe wel psi lo cy bi ne een van de minst ge vaar lij ke drugs is in de zin van
ne ga tie ve en lang eter mijn-ef fec ten, zit ten er wel enk ele ne ga tie ve kan ten 
aan. Naast (ini ti ële) mis se lijk heid is er het ge vaar dat ver keer de, meer
gif ti ge, pad den stoe len wor den ge no men of dat ze per ongeluk bij -
gemengd zijn. 

Ook kan een be gin nen de trip per pa niek, nacht mer ries of ver war ren de
ge dach ten er va ren door de, al dan niet door ex ter ne fac to ren zo als een
ne ga tie ve om ge ving of sto rend ge zel schap ge ïnduceerde ve ran de ring in
waar ne ming van de wer ke lijk heid, zo als ge luid, smaak, ge voel en zicht,
de hal lu ci na ties en de soms on ver wach te stem mings ve ran de ring en (van
niet meer kunnen stoppen met lachen tot huilen).

Soms er vaar je de zelf de ge voe lens op een la ter tijd stip, als een flash back 
van de er va ring. Dat zijn mo ment waar op een ge brui ker zijn eer de re er -
va ring met paddo’s heel le ven dig her in nert. Zo wel flash backs als HPPD
(Hal lu cin ogen Per sis ting Per cep ti on Di sor der) wor den ech ter in het al -
ge meen niet ge as so cieerd met het gebruik van psilocybine.

Van we ge de neu ro lo gi sche in vloed pro du ce ren hal lu cin oge ne pad den -
stoe len soms een licht wie be lig ge voel, een nei ging om te gieche len en,
bij een gro te re do sis, een kijk in een an de re, ma gi sche we reld. Een pad -
dot rip moet niet te licht wor den op ge vat want het kan, af hank elijk van
de do sis, een er va ring wor den die zo wel je kijk op de we reld als je zelf -
beeld fors door el kaar kan schud den. Het is dan ook niet voor iedereen
geschikt. 

166



Er zijn ge va ren maar aan de an de re kant bie den paddo’s de po ten tie om
je zelf en jouw kijk op de we reld en de waar heid be ter te be grij pen, iets
waar je in het da ge lijks le ven veel aan kunt heb ben en dat op een veel
vrien de lij ker ma nier dan al co hol of an de re drugs dat doen. Spring er
ech ter niet in zon der voor be rei ding, kijk naar on der zoek en luis ter naar
ad vies van meer ervaren psychonauten.

Overd osis
Wat gaan eten kan een te hef ti ge pad do-trip wat doen be koe len. Voor
een ech te overd osis moet je een flinke berg ge brui ken, dat is min der
waar schijn lijk en de to le ran tie voor te gro te do ses van nor ma le paddo’s
(niet van Ama ni ta) is ook vrij groot, je raakt niet snel ver gif tigd. Het is
na tuur lijk best mo ge lijk om een hele zwa re of zelfs een overd osis aan
paddo’s te ne men, meest al zijn de ef fec ten dan ster ker en lang er en het
ver groot de kans op pa ra noia of waan voor stel ling en. De symp to men van 
een overd osis kun nen zijn: ver hoog de hart slag, le ver pro ble men (pijn),
moei te met adem ha len, het ver lies van con tro le of mentale verwarring
en soms paranoïde gedrag. 

In ge val van een mo ge lij ke overd osis wordt aang era den om over te ge -
ven, even tu eel de maag leeg te pom pen. Is ie mand zo be roerd dat dok -
ters- of zie ken huis be zoek on ver mij de lijk is, ver tel dan dat het om
paddo’s gaat en neem dan de be tref fen de paddo’s of het brouw sel mee
of laat het mee ge ven. Dat maakt het een stuk mak ke lij ker voor de di ag -
no se, an ders tast men in het duis ter. De arts kan dan be slis sen of ie mand
mis schien een ver keer de (gif ti ge) pad den stoe len soort en dan wel ke heeft 
ge no men, even tu eel be slui ten de maag leeg te pompen of andere maat -
regelen te nemen.

Je zou in de hou se sce ne in de ver lei ding kun nen ko men om te veel of
te veel ver schil len de drugs te ge brui ken, maar paddo’s zijn zelf re gu le -
rend en het lichaam kan een te gro te do sis ‘afwijzen’ door te gaan
overgeven.

Net zo als bij XTC (MDMA) kun nen door paddo’s de wa ter ba lans en
–re gu la tie in het lichaam ver stoord ra ken, dus zorg dat je vol doen de wa -
ter, thee of sap drinkt. Maar let op dat je niet overd rijft want meer dan
twee li ter drink en kan (le vens)ge vaar lijk zijn. En als je een gro te do sis
heb ge no men kun je be ter niet naar de sau na of in een heet bad gaan.
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Ver sla ving
Licha me lij ke ver sla ving aan paddo’s is ong ewoon, om dat bij re gel ma tig
ge bruik de to le ran tie toe neemt en de ef fec ten af ne men. Na ge bruik van
psi lo cy bi ne en psi lo ci ne is het, zelf bij een ho ge re do sis, las tig om bin -
nen enk ele da gen na de eer ste trip op nieuw een (ma ti ge) re ac tie te ver -
wach ten. Dus je kunt niet echt (che misch-fy siek) ver slaafd ra ken aan de
paddo’s. Maar je kunt ze wel met eni ge tus sen pau ze gaan ge brui ken
voor de kick, om dat je elke keer iets nieuws wil er va ren of om dat je een
poos je uit de ‘normale’ we reld wil ont snap pen (men ta le ver sla ving).
Som mi ge men sen blij ven daar in ste ken en kun nen in een neer waart se
spi raal te recht ko men, de weg kwijt ra ken of de pres sief worden. Het is
dus onzin te stellen dat er nooit iets mis gaat met paddo’s. 

Te ge lij ker tijd is het meest al een heel ple zie ri ge er va ring en je kunt iets
heel po si tiefs uit deze ‘reis naar
binnen’ over hou den, zo als meer in -
zicht in de wer ke lijk heid en jouw
ei gen er va ring daar mee en het kan
hel pen om te we ten wat er diep in
je zelf leeft. De mees te men sen die
paddo’s heb ben ge bruikt koes te ren 
het ge voel dat ze in zicht heb ben
be reikt en een beet je dich ter bij het
uni ver sum, het Al, de God in
zichzelf zijn gekomen.

Wat kun je doen als je niet ge noeg er va ring hebt? Het is aan jou. Je kunt 
de paddo’s rus tig in het bos la ten staan, je kunt ze een keer tje uit pro be -
ren of je kunt je goed voor be rei den voor de trip, de in ner lij ke reis. De
be lang rijk ste bood schap die we wil len mee ge ven is dat dit over iets hei -
ligs gaat, niet iets om ge dach te loos en on voor be reid in je mond te
stoppen.

Ju ri di sche sta tus
Paddo’s zijn een week na ge bruik nog te rug te vin den in uri ne, bloed en
zweet. De ge brui ke lij ke drugs test van de po li tie kun nen ze ech ter (nog)
niet aan to nen, men moet je echt mee ne men naar een la bo ra to ri um en dat 
gebeurt niet snel.

Inter na ti o na le verd ra gen, zo als de VN Con ven tie van Psychot ro pi sche
Mid de len uit 1971, zet ten psi lo cybine en psi locine op Lijst 1 (meest
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zwa re drugs). Psi lo cy bi ne pad den stoe len als zo da nig wor den niet ge dekt 
door VN-verd ra gen om dat ze in het wild groei en en voor re li gieu ze doe -
len wor den ge bruikt. De son danks wor den ma gi sche pad den stoe len in
veel lan den ge re gu leerd of ver bo den, vaak met zwa re straf fen. Grow kits 
(doe-het-zelf groei pak ket ten) voor paddo’s zijn een an der ver haal en de
wet ten met be trek king tot ver se of ge droog de pro duc ten of af ge lei den
daar van va ri ëren van land tot land. Soms is het vers pluk ken in het veld
toe ge staan maar is het be zit er van il le gaal. In Ne der land wa ren paddo’s
een tijd le gaal maar nu kun nen (in smarts hops of via het internet) alleen
nog magische truffels worden gekocht, maar geen hele paddenstoelen.

Ma gi sche truf fels
Ma gi sche truf fels zien er he le maal niet uit als pad de stoe len. Ze heb ben
niet de klas sie ke vorm; truf fels zijn meest al donk er ge kleur de fungi. Het
zijn de ‘Scle ro tis’, de on der grond se de len van ver schil len de soor ten ma -
gi sche pad den stoe len. Van we ge een gaat je in de wet kun nen deze in Ne -
der land nog steeds le gaal wor den ver kocht of op zijn minst is dat (nog)
ge doogd. Pro du cen ten zijn er in ge slaagd om deze truf fels net zo po tent
te ma ken als de stam en hoed, het zo ge naam de vrucht lichaam van de ge -
wo ne ma gi sche pad den stoe len. De ac tie ve ing re di ënt in ma gi sche truf -
fels is dan ook de zelf de psi lo cy bi ne, met een beet je psilocine en
baeocistine, dezelfde stoffen als in ‘gewone’ paddo’s. 

Ma gi sche truf fels zijn zo oud als de we reld en wor den ook aang ebo den
on der na men als Phi lo sop hers Sto nes, spa ce truf fels of Sclerotia.

Com bi na ties
Hoe wel we dit niet als har de re gel wil len stel len geeft het com bi ne ren
van ver schil len de drugs
vaak on ver wach te en on -
ple zie ri ge ef fec ten; pad -
do’s gaan wel goed sa men
met an de re ‘eco-drugs’
maar bij voor beeld niet met 
alcohol.
• Het ro ken van weed of

hash kan het ef fect van
een pad dot rip ver leng en 
of verd ie pen. Dit werkt
voor al goed te gen het
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ein de van een trip, als het ef fect be gint af te ne men. Som mi ge men sen 
heb ben er va ren dat het ro ken van een beet je can na bis kan hel pen als
ding en vast zit ten of erg zwaar worden. 

• De com bi na tie paddo’s met al co hol, ze ker rode wijn, heeft vele ne ga -
tie ve kan ten (dis ori ëntatie, ver keers vei lig heid, de li ri um, ge weld, etc.)
en werkt zel den goed. Als je al dronk en bent aan het be gin van je trip
kun je mak ke lij ker ziek wor den. Hou het niet te gen als je moet over -
ge ven; mis schien is je lichaam wij zer dan jij, het geeft aan dat er iets
niet goed zit. Over ge ven stopt de trip meest al niet maar hij wordt wel
korter en minder intensief.

• Mix paddo’s niet met am fe ta mi nes (speed) want dan kan je maag
gaan pro tes te ren.

• Het is ook be ter om paddo’s niet te meng en met mid de len zo als 2CB
of mes ca li ne, die de lichaams ge voe lig heid ver gro ten, ze ker bij hef tig
be we gen of dansen.

• Com bi na tie met an de re psyche de li ca, zo als LSD, MDMA (XTC) en
der ge lij ke zijn mo ge lijk maar de vraag blijft of het iets toe voegt aan
een pure pad dot rip. Soms helpt MDMA om de eer ste fase van de trip
mak ke lij ker te maken.

• Ke tamine (Spe ci al “K”) en paddo’s zijn een slech te com bi na tie.
• Paddo’s met co ca ïne com bi ne ren is zo iets als het gas pe daal in trap pen

met de ene voet en de rem met de an der. Het kan tot spier pijn lei den
en er is het ge vaar dat je sig na len van je lichaam dat je bij voor beeld
moe bent of dorst hebt, negeert.

• Als an ti de pres si va, zo als Pro zac, ge bruikt wor den heb je min der
paddo’s no dig, dus wees voor zich tig. Men sen die Fe va rin ge brui ken
moe ten elke soort drug mijden.

• Com bi na ties met an de re krui den, zo als gu ar ana, damiana, kava, yopo, 
kola nut, kal moes, kat tenk ruid en wa ter pe per zijn mo ge lijk. Som mi -
gen be vat ten MAO-in hi bi tors, zo als de pas sie bloem, Sy ri an rue
(peganum) of jo him be, die het pad do-ef fect ver ster ken. Wees voor -
zich tig als je niet goed op de krui den zelf reageert, combineer ze dan
niet. 

• Ephedra, wat al een be hoor lijk ste vi ge ‘upper’ is, com bi neert niet
goed met paddo’s. 

• Wees voor zich tig met com bi na ties met zo ge naam de MOA-in hi bi tors, 
(soms wor den Sy ri an rue of an de re har ma li ne be vat ten de mid de len
ge rookt) om dat je dan vaak een on ver wacht sterk ef fect kunt krij gen,
zelfs ta bak kan een extra boost geven.
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Hal lu cin ogeen of gif tig, zoe ken in de na tuur?
Op in ter net en in de li te ra tuur valt er vol doen de te vin den over zelf pad -
den stoe len zoe ken. Het is ech ter meer iets voor hob by is ten en men sen
die in de herfst de weg en de bes te vind plaat sen we ten te vin den. Een
klein beet je in for ma tie; er zijn vele hon der den soor ten pad den stoe len die 
klei ne of gro te re hoe veel he den hal lu cin oge ne stof fen be vat ten. Bi o lo gi -
sche ge slach ten die de werk za me psi lo cy bi ne be vat ten zijn on der an de -
re: Co pe lan dia, Ga le ri na, Gym no pi lus, Ino cy be, My ce na, Pa nae o lus,
Pho li o ti na, Plu teus en Psi lo cy be. Alleen al bin nen het ge slacht Psi lo cy be 
zijn meer dan hon derd soor ten ge clas si fi ceerd. De mees te groei en in
sub tro pi sche bos sen, zo als de po pu lai re P. cuben sis maar een aan tal
groeit ook in meer ge ma tig de kli maat zo nes, zo als het pun tig kaal kopje
(P. se mi lan ce a ta), Con cy be cy a no pus, Co no cy be smi ty ii, Psi lo cy be foe -
ni se cil en vele Amanita-soorten, waaronder Amanita muscaria, de
klassieke rood-met-witte paddenstoel (ja, die van kabouter
Spillebeen…). 

Het is ei gen lijk te gek dat deze psyche de li ca ge woon in wei, park, bos
en vel den groeit en vrij e lijk kan wor den ver za meld (als de wet ge ver niet 
kijkt, in som mi ge lan den is zelfs het pluk ken er van il le gaal). Een soort
god de lijk ge schenk! Echter… dat klinkt mooi in the o rie maar het zoe ken 
en de ter mi ne ren van pad den stoe len is he le maal niet zo mak ke lijk voor
het ong etrain de oog. Het groot ste ri si co is dan ook dat ie mand de ver -
keer de soort plukt, wat le vens be drei gen de con se quen ties kan heb ben.
Dit is voor al het ge val bij de Amanita’s en de zeldzame Conocybe-
 soorten. Dus: probeer deze niet!

Los van de ex per ti se heb je ook ge duld no dig. Het zoe ken naar al ge me -
ne soor ten zo als het pun tig kaalkopje is een ein de loos ver haal, voor al
om dat ze zo piep klein zijn. Maar het lijkt erop dat als je ze een maal in
het oog hebt, je ze op eens over al ziet. En dit is niet eens zo ver ge zocht
want het groot ste deel van de pad den stoe len, het my ce li um, is een on -
der grond se dra den struc tuur die heel ver kan rei ken. De bo veng rond se
pad den stoe len zijn de spo ren vor men de voort plan tings or ga nen en dit is, 
zei Terence McKenna, de manier waarop ze zonnebaden.

Pad den stoe len-sei zoen
In Eu ro pa en ook in Ne der land kun je pad den stoe len in de zo mer,
meest al na een re gen bui, en voor al in de herfst vin den. Be reid je voor
door in boe ken of op in ter net over de ver schil len de soor ten te le zen of
met een er va ren my co loog in zee te gaan. Zorg dat je in elk ge val de gif -
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ti ge soor ten kunt on der schei den. Neem een paar ver schil len de man den
of pa pie ren zak ken mee om de pad den stoe len in te doen waar bij je de
ver schil len de soor ten uit el kaar kunt hou den; ze moe ten wel kun nen blij -
ven ade men. Als je ze uit el kaar houdt, kun je thuis in alle rust door gaan 
met de ter mi ne ren, een dub bel check is ze ker geen over bo di ge luxe en al -
tijd vei li ger. Neem daar toe zo wel gro te als klei ne re, nog niet he le maal
vol groei de pad den stoe len mee, even als wat van het my ce li um (wor tels).
Dit kan hel pen om uit te vin den met wel ke soort je te ma ken hebt. Wees
ui ter aard res pect vol naar de na tuur; snij de pad den stoe len af met een
scherp mes, laat de om ring en de grond zoveel mogelijk met rust, laat
geen afval achter, sluit hekken en laat dieren met rust.

Ha, ha en stap ook niet in de koei en poep; veel paddo’s groei en uit ste -
kend op goed be mes te gras lan den. Som mi ge men sen clai men zelfs dat
dat de re den is dat koei en in het Hin doe ïsme hei lig zijn. Als je slim bent, 
no teer je ten slot te waar je de pad den stoe len hebt ge von den en hou je dit
voor je zelf, ten zij je het ge zel lig vindt dat op jouw goeie plek vol gend
jaar een hele groep druk aan het pluk ken is. En als laat ste: neem nooit
alle pad den stoe len mee, laat al tijd een paar ach ter om de spo ren voor het 
vol gend sei zoen te ver sprei den. De spo ren zor gen zo wel voor de voort -
plan ting en voor verspreiding naar andere locaties.

Zelf kwe ken
Mis schien is het zelf kwe ken van pad den stoe len nog wel leu ker dan ze
in het wild zoe ken; je oogst dan je ei gen ‘kleine broertjes’ in je kel der of 
an de re donk ere ruim te. In de prak tijk is dit geen mak ke lij ke me t ho de.
Voor al het la ten groei en van my ce li um is het werk voor pro fes si o nals
om dat in een heel ste rie le om ge ving moet wor den ge werkt om ziek tes en 
ong edier te weg te hou den en ook lui ste ren tem pe ra tuur en
luchtvochtigheid heel nauw.

Een sym pa thie ke, re la tief goed ko pe en mak ke lij ke oplos sing zijn de zo -
ge naam de grow kits, die in Ne der land in de wink el of on li ne te koop
zijn. Door een maas in de Ne der land se wet - de spo ren van paddo’s be -
vat ten geen werk za me stof – is dit mo ge lijk, maar er zijn ook lan den
waar het be zit van psi lo cy bi ne spo ren straf baar is, zo als in Duits land.
Bij deze grow kits heb ben pro fes si o ne le kwe kers het voor be rei den de
werk al ge daan en koop jij een kant-en-kla re box met goe de on der grond
en voor ge kweekt my ce li um of los se spo ren. Als jij hier goed voor zorgt, 
voor al re gel ma tig wa ter ge ven, zou den na een paar we ken de pad den -
stoe len let ter lijk uit de grond moe ten schie ten. We zeg gen na druk ke lijk
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‘zouden moeten’ want on danks de lief de vol le ver zor ging vol gens de
hand lei ding lukt het toch vaak niet. Dan ko men er toch vreem de in sec -
ten bij, droogt het my ce li um on danks wa ter ge ven uit of blij ken er an de re 
paddenstoelen omhoog te komen dan de bedoeling was. Het lijkt al met
al makkelijker dan het in het is.

Ama ni ta mus ca ria
De Ama ni ta mus ca ria kan voor trip pen ge bruikt wor den, maar dat vraagt 
veel er va ring en kan ook goed fout uit pak ken. Een paar soor ten van het
ge slacht Ama ni ta, naast de eer der ge noem de vlie gen zwam Ama ni ta mus -
ca ria ook de Ama ni ta pan the ri na (pan te ra me niet) en nog enk ele an de ren, 
be vat ten de psycho ac tie ve stof mus ci mol. Mus ci mol wordt van na tu re in 
de Ama ni ta ge pro du ceerd, even als mus ca ri ne en mus ca zo ne. Bij de A.
mus ca ria be vat het laag je net on der de huid van de hoed de hoog ste hoe -
veel heid mus ci mol. Ama ni ta mus ca ria en A. pan the ri na moe ten zorg vul -
dig ge ge ten wor den om de mis se lijk heid te be per ken. Er zijn geen of fi ci -
ële sterf ge val len bekend rondom deze twee soorten, maar in hoge
dosering zijn ze zeker giftig. 

In het al ge meen ra den we niet aan te ex pe ri men te ren met de vlie gen -
zwam en de pan te ra me niet om dat ze to taal ver schil len de stof fen be vat -
ten en tot zeer uit een lo pen de er va -
ring en kun nen lei den. Een trip
met A. mus ca ria of A. pan the ri na
is niet al tijd goed aar dig of on -
schul dig en de voor be rei ding is
las tig. Dus ten zij je in Si be rië of
Mong olië op reis bent of be vriend 
met Inuit (Eski mo) sja ma nen kun
je het ge bruik van deze
paddenstoelen maar beter uit je
hoofd zetten.
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� 19 XTC; ex ta se en con tact, maar met 
een na smaak je

Ener giek, blij, op gaan in mu ziek, uren kun nen dan sen, mak ke lijk con -
tact ma ken, zin om te knuf fe len, een ver liefd ge voel... De po si tie ve ef -
fec ten van XTC zijn be kend, het werkt sti mu le rend en con tact be vor de -
rend. Ie der een hap py, vriend jes met el kaar, vre de op aar de. En deze
‘love drug’ is niet eens fy siek ver sla vend. Geen ver ras sing dat MDMA,
de werk za me stof van XTC,
on der tus sen één van de meest
ge bruik te syn the ti sche drugs
is, als re cre a tie ve drug maar
ook als hulpmiddel bij
psycho therapie.

In som mi ge sub cul tu ren, zo als 
goa, hou se, tech no en
(psy-)tran ce, is het slik ken
van een, twee of zelfs een
hand je vol ‘pilletjes’ on der tus sen bij na net zo ge woon als het ach ter over -
slaan van een paar bier tjes. He laas heeft deze schijn baar ide a le drug ook 
ong ewen ste ef fec ten en bij wer king en, zo als klap pe ren de ka ken en over -
ver hit ting. In dit hoofd stuk vind je naast in for ma tie over ont staan en
wer king van XTC ook tips voor aang enaam en ve rant woord ge bruikt en
wat je zelf kunt doen om de bijwerkingen te beperken.

Ecsta sy, XTC of xtc is de straat naam voor kris tal len, pil len of poe ders
die in ie der ge val de stof 3,4-me thy leen di oxy me tham fe ta mi ne be vat ten,
of wel MDMA. MDMA is af ge leid van de struc tuur van me tham fe ta mi -
ne. Naast MDMA zijn er an de re va ri an ten, zo als MDEA en het iets
strak ke re (meer spee dy) MDA. Het mid del werd al in 1912 ont dekt
en ge pa ten teerd (o.m. om af te slank en) door het Duit se far ma cie be drijf
Merck. In 1967 werd het her ont dekt door de be ken de Ame ri kaan se
psycho-far ma co loog en che mi cus Alexan der Shul gin. Hij syn the ti seer de 
on der an de re psycho ac tie ve stof fen en test te ze uit op zich zelf en een
vas te groep goe de vrien den. Hier over schreef hij, sa men met zijn vrouw
Anne, een aan tal boe ken zo als PiHKAL: A Che mi cal Love Sto ry (Phe -
ne thy la mi nes i Have Known And Lo ved) en TiHKAL(Tryp ta mi nes i
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Have Known And Lo ved: The Continuation), dat zijn standaardwerken
geworden.

Ver bie den…
Het bre de ge bruik kan de in druk wek ken dat XTC in Ne der land le gaal
en niet straf baar is maar MDMA staat al sinds 1988 op Lijst 1 (hard -
drugs) van de Ne der land se Opi um wet. Op lijst 1 staan drugs met een
voor de volks ge zond heid on aan vaard baar ge acht ri si co. Naast XTC be -
vat deze lijst bij voor beeld co ca ïne, he ro ïne en LSD. Op lijst 2 staat de
hen nep plant (Can na bis) waar hasj en wiet van ge maakt wordt. Ne der -
land ge bruikt, maar pro du ceert ook veel XTC, al is Ca na da ons als
groot ste XTC-pro du cent ter we reld ge pas seerd. We zien re gel ma tig
kran ten be rich ten dat de po li tie weer een gro te ope ra tie heeft uit ge voerd
te gen XTC-pro du cen ten (labs) en bij be drij ven die grond stof fen le ve ren
aan deze pro du cen ten. En dan gaat het niet om on schuld i ge klein scha li -
ge ac ti vi tei ten, soms wor den hoe veel he den van zo maar 50.000 li ter aan
(pre cur sor-)che mi ca li ën aang etrof fen. Een kilo XTC (7000 pillen) kan
op straat wel 15-25 mille opbrengen. Het lijkt dus een vrij lucratieve
business…

De Opi um wet stelt dat be zit, be rei ding/pro duc tie, ver koop en ex port van 
XTC straf baar zijn maar dat ge bruik op zich dat niet is. Treft de po li tie
een hoe veel heid voor ei gen ge bruik aan, en dat is meest al één XTC-pil
per per soon, dan kun nen ze die wel in be slag ne men maar er volgt geen
boe te of ver vol ging. Anders is dat bij gro te re hoe veel he den en
vermeende handel.

… of ge do gen?
Min stens een half mil joen Ne der lan ders heeft wel eens XTC ge bruikt en 
ver kreeg die dus via il le ga le de a lers. Maar af ge zien van de straf baar heid 
gaat er ei gen lijk niet veel mis mee. In een 
RIVM-stu die bij voor beeld is een rang or -
de ge maakt van de ver schil len de scha de -
lij ke drugs en XTC staat re la tief laag op
die rang lijst. Al va ker is er daar om ge -
pleit voor de cri mi na li se ring of zelfs le ga -
li se ring van XTC. Dat zou ver koop en
ge bruik uit de on der we reld-sfeer en het
zwar te geld cir cuit ha len. Voor stan ders
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me nen ook dat le ga li se ring de kwa li teit ten goede komt omdat de
controle makkelijker te organiseren is. 

De te gen stan ders vin den dat le ga li se ring de drem pel om het mid del te
ne men ver laagt (voor al voor kwets ba re jong eren) waard oor het meer ge -
bruikt wordt en de kans op in ci den ten toe neemt door fou te do se ring,
‘vervuiling’, de om stan dig he den of de (over)ge voe lig heid van de
gebruiker.

Wee tje: De prijs van een XTC-pil wordt steeds la ger, te gen woor dig
(2017) kost die iets van drie tot vijf euro. Maar zo als va ker zegt de prijs
niet al les over de in houd en de kwa li teit van een pil. Om ze ker te we ten
wat je gaat ge brui ken, zo wel wat be treft kwa li teit als kwan ti teit, kun je
je XTC-pil len, en ook 2CB en MDA, la ten tes ten. Op www.drugs-test.nl 
vind je daar voor de adressen in Nederland. 

Ther apeu tisch hulp mid del
Het mid del MDMA werd al eind zes ti ger ja ren door on der meer door
Leo Zeff en Alexan der Shulgin min of meer ver bor gen ing ezet in
de psychi a trie en psychot he ra pie. Daar werd het on der an de re ge bruikt
ter on der steu ning van de be han de ling van de pres sie ve en neu ro ti sche
pa ti ënten en in re la tiet he ra pie. Pas be gin ja ren tach tig werd de stof bre -
der po pu lair on der jong eren die het voor re cre a tie ve doe lein den ge bruik -
ten, het werd een ‘street drug’. De toe ne men de po pu la ri teit, in com bi na -
tie met pu bli ca ties over ver meen de neu ro toxi ci teit (aan tas ting van
het ze nuw stel sel) leid den er toe dat the ra peu ti sche ge bruik werd af ge ra -
den en zelfs ver bo den. In Zwit ser land werd MDMA tot 1995 nog als
the ra peu tisch mid del ge bruikt door we ten schap pers en psychi a ters. Te -
gen woor dig is er op nieuw in te res se en zijn er le ga le ex pe ri men ten.
MDMA wordt in steeds meer ge val len ge bruikt bij voor beeld bij sol da -
ten met oorlogstrauma’s (PTSD, Post Trau ma tic Stress Di sor der ). De
er va ring en zijn zeer be moe di gend, trau ma-be han de ling is een van de
waar schijn lijk als eer ste breed toe ge la ten toepassingen van dit soort
therapie. Maar er wordt, ook in ons land, al veel privé geëxperimenteerd 
en vaak met heel goede resultaten.  

Ge bruik
MDMA pil len, poe der of kris tal len kun nen oraal wor den ing eno men,
even tu eel met wat wa ter of sap. Som mi ge men sen ne men een lik je van
het poe der (‘likkepot’) maar dan is het moei lij ker te do se ren. Aang era -
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den wordt om 1 of 1,5 mil li gram (be gin ners 0,5-1 mg) MDMA per kg
lichaams ge wicht te ge brui ken.. Een man van 75 kg heeft aan een pil le tje 
van cir ca 75-100 mg dus vol doen de, een nor ma le do sis is 130 mg. Een
boos ter na een paar uur kan het ef fect ver leng en, maar vaak neemt dan
het sti mu le ren de (do pa mi ne) effcct het over van het em pa tho ge ne (se ro -
to ni ne) ge voel. De lichaams ei gen se ro to ni ne raakt dan op, je wordt
‘strakker’ en gaat door met dan sen tot het gaat je. Bijs lik ken van veel
meer pil len heeft wei nig zin. Wat dan kan ge beu ren dat je het ‘strak
staan’ ofwel de oppeppende effecten, pijn in je kaken, etc. versterkt.

Als je meer slikt wordt de kans op over ge ven, angst en pa niek gro ter. Je
kunt over ver hit en zelfs be wus te loos ra ken, daar om is (ma tig) wa ter
drink en aan te ra den, te veel drink en is ook weer ge vaar lijk. Hoog ge do -
seer de pil len ge ven daar naast vaak een meer spee dy ef fect dan het ty pi -
sche re lax te XTC-ef fect en ui ter aard zijn de ver ve len de na-ef fec ten gro -
ter bij hoge dan bij lagere doseringen. 

Voor alle drugs die je oraal in neemt geldt dat ze har der aank omen op
een lege maag om dat de werk za me stof snel ler wordt op ge no men en je
snel een gro te re hoe veel in je bloed krijgt.

Je merkt een tot an der half uur na het in ne men de eer ste ef fec ten, bij poe -
der en kris tal soms iets snel ler. Na ong eveer vier uur neemt de wer king
af. Soms lijkt tij dens een trip het ef fect wat af te ne men maar wordt het
ver vol gens weer iets sterker. 

Aan het ein de van de trip ne men de ef fec ten af, maar blijf je wel ‘open’
en blij en dat kan even aan hou den. Ook kun je een dag of wat la ter te
ma ken krij gen met moe heid en een wat neer slacht i ge, lus te lo ze
stemming.

Wee tje: Een XTC-pil kan een be paal de kleur, vorm of logo heb ben. Dit
zegt ech ter niets over de in houd van de pil. De af ge lo pen ja ren zat er
ong eveer 80 mg MDMA in
een XTC-pil. De laat ste tijd
is dat ge mid del de ech ter ges -
te gen naar 140 mg MDMA,
met uit schie ters tot wel 300
mg! Maar ook blijkt dat er
vaak an de re stof fen dan
MDMA zit ten in als XTC
verkochte pillen.
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Effec ten en bij wer king en
De ef fec ten van het ge bruik van XTC zijn voor ie der een ver schil lend.
Dit hangt on der meer af van de soort en hoe veel heid MDMA, je licha -
me lij ke of gees te lij ke kwets baar heid, je al ge he le ge zond heid en de om -
ge ving. Jong eren, vrou wen en teng er ge bouw de men sen er va ren de ef -
fec ten en bijwerkingen meestal wat sterker.

Licha me lijk zorgt XTC er voor dat je pu pil len gro ter wor den, je hart
snel ler gaat klop pen en je lichaams tem pe ra tuur om hoog gaat. Ondanks
de vele po si tie ve ef fec ten kan het ge bruik van XTC dus ook min der leu -
ke bij wer king en heb ben, zo als mis se lijk heid (soms over ge ven), stijf heid, 
hoofd pijn, dui ze lig heid, hart klop ping en, een on rus tig ge voel, tan denk -
nar sen en niet meer kun nen plas sen of sla pen. Je kunt bij ge bruik van
XTC ook licht gaan hal lu ci ne ren. Ui ter aard geldt dat hoe hoger de dosis, 
hoe sterker deze bijwerkingen. 

XTC sti mu leert en ver oor zaakt mo ge lijk spier span ning en doord at je
over je gren zen heeng aat, waard oor je de vol gen de dag ook spier pijn
kunt heb ben. En als je tij dens je XTC-trip een hele nacht hebt ge danst is
je lichaam na tuur lijk uit ge put. Ge luk kig gaan spier pijn en moe heid met
wat uit rus ten snel weer over en ook het soms res te ren de ge voel van
som ber heid verd wijnt in prin ci pe na een paar dagen vanzelf.

Wee tje: MDMA is 24 tot 72 uur te rug te vin den in uri ne en bloed.

Risico’s
Hoe ge vaar lijk is XTC nou echt? Op
deze vraag valt nog geen we ten schap pe -
lijk ve rant woord de fi ni tief ant woord te
ge ven. Op kor te ter mijn valt het bij be -
perkt ge bruik wel mee, maar tij dens het
ge bruik of vlak erna kun je on der an de -
re last krij gen van uit put ting, over ver -
hit ting, uit dro ging (scha de lijk voor le -
ver en nie ren), ang sten of pa niek (‘bad
trip’), spier-trek king en, ont ste king en en
de pres sie ve klach ten. Als je pro ble men
hebt met je hart en bloed druk is XTC
ge bruik ris kant want je jaagt je
bloeddruk en hartslag op.
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De kans op (her sen-)scha de is ove ri gens gro ter bij een om ge vings tem pe -
ra tuur bo ven de 18 - 20 gra den. Ze ker over de ef fec ten van het in ne men
van MDMA op lange ter mijn moet nog veel on der zocht wor den; her sen -
scha de, groei stoor nis sen, hor mo na le on ba lans, de pres sie, he le maal uit te 
sluiten is dat niet. 

Ben je een fer ven te en re gel ma ti ge ge brui ker dan moet je op de lange
ter mijn dus wel re ke ning hou den met mo ge lij ke ge heu gen pro ble men of
een meer lang du ri ge de pres sie ve pe ri o de. Dit is een re den om ge bruik
door jong eren af te ra den. Er is ech ter nog vol op on der zoek gaan de naar
de pre cie ze om vang en ernst van deze her sen scha de en de mate waarin
de hersenen zich kunnen herstellen.

Daar naast kun nen er ook nog an de re stof fen in een XTC-pil zit ten die
gezondheidsrisico’s met zich mee breng en. Ook XTC in com bi na tie met
speed geeft aan toon baar een gro te re kans op her sen scha de. De risico’s
hang en ook af van je per soon lijk heid, ge voe lig heid en de mate van
gebruik.

Com bi na ties
Voor je lichaam en dus ook je her se nen, is een com bi na tie van drugs al -
tijd zwaar der te ver wer ken dan het ge bruik van een enk el mid del. Ook
de kans op psychi sche pro ble men wordt gro ter als je XTC com bi neert
met an de re drugs of al co hol, maar er zijn ook po si tie ve combinaties.

Wan neer XTC wordt ge -
com bi neerd met LSD
noemt men dit can dy flip -
ping en dat kan een LSD
trip wat mak ke lij ker ma -
ken en in lei den. Het is
daar bij goed om eerst de
MDMA te ne men (deze
zorgt dat de psyche de li -
sche er va ring pret tig en ef -
fec tief wordt be leefd) en
zo’n an der half tot twee uur la ter de LSD. Deze com bi na tie werkt ook
goed bij psychot he ra peu tisch werk. Wan neer XTC wordt ge com bi neerd
met paddo’s wordt dit hip pie flip ping ge noemd. Ook stof fen als ke ta mi -
ne, 2CB en  4-FA  (4-flu o ramfe ta mi ne) kun nen op ver ge lijk ba re wij ze
met MDMA worden gecombineerd, maar met iets meer risico.
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De com bi na tie XTC en al co hol kan
voor hoofd pijn, mis se lijk heid en een
gro te re ka ter zor gen want deze com bi -
na tie droogt je lichaam nog meer uit.
Na ge bruik kan men zich vaak nog
min der her in ne ren van de avond dan
wan neer bei de mid de len af zon der lijk
zijn gebruikt.

De com bi na tie van speed met XTC is
nog scha de lij ker voor de her se nen dan
wan neer je bei de mid de len af zon der lijk 
ge bruikt. Daar naast over be last je je
hart en bloed va ten nog meer. De dip na 
ge bruik is gro ter en je krijgt de da gen
erna eer der een leeg en uitgeblust
gevoel.

Co ca ïne gooit de rem men nog meer
los, maar remt de af braak van XTC in de le ver waard oor de kans op
scha de lij ke ef fec ten van XTC voor de her se nen en le ver toe ne men. Niet
doen dus!

XTC en te veel blo wen kan ook on aang enaam wor den. Je kunt je nog
wa zi ger gaan voe len maar de hash of wiet kun nen de op pep pen de wer -
king van XTC ook weg druk ken; je er vaart dat dan minder. 

Com bi neer XTC nooit te ge lijk met me di cij nen zo als anti-de pres si va; je
kunt dan een fa ta le se ro to ni ne ver gif ti ging krijgen.

Bij een com bi na tie van XTC met GHB kun nen men sen, met name op
sek su eel ge bied, meer gaan doen en toe la ten dan ze ei gen lijk van plan
wa ren. Daar naast is de com bi na tie zeer las tig te do se ren want de do se -
ring van GHB luis tert nauw en door het pep-ef fec ten van XTC merk je
de dem ping/verd oving van GHB min der goed. Zo lang je van bei de on -
der in vloed bent, ga je min der snel out dan bij de zelf de hoe veel heid
GHB zon der XTC. Echter zo dra de XTC wat uit werkt, voel je pas echt
de dem ping van GHB. Je kunt dan plot se ling out gaan. Anders om werkt
het net zo: werkt de GHB eer der uit, dan kun je ineens (te) hard gaan.

Ver sla vend?
Ge brui kers van MDMA er va ren geen licha me lij ke ver sla ving. De her se -
nen heb ben na ge bruik wel vijf tot zes we ken no dig om de re ser ves weer 
aan te vul len. Om die re den is het ver stan dig om het niet va ker dan eens
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in de twee of drie maan den te ge brui ken. Doe je het va ker dan zul je so -
wie so mer ken dat met name de po si tie ve ef fec ten (het lief des ge voel)
min der wor den (tolerantie). 

Men sen kun nen wel psycho lo gisch af hank elijk wor den van XTC. Men
kan niet zon der de pret ti ge ef fec ten van XTC, on danks dat deze min der
wor den bij fre quent ge bruik. Ge brui kers die moei te heb ben met stop pen
of min de ren, mel den dat zij met name de drang er va ren om bij voor beeld 
ie der week end te ge brui ken als uit laat klep om de span ning van het da ge -
lijks le ven van zich af te laten glijden (routinegebruik).

Tips
Het ge bruik van XTC is een bij zon -
de re, en soms zelfs spec ta cu lai re, er -
va ring. Het ge voel van ver bon den -
heid met je om ge ving en de men sen
om je heen, het zelf in zicht en het
blije ge voel zijn niet al leen fijn maar
ook leer zaam en soms zelfs life
chang ing. Na het le zen van bo ven -
staan de zou je de con clu sie kun nen
trek ken dat het ge bruik van XTC al
met al een le vens ge vaar lij ke on der -
ne ming is. Maar als je on der staan de tips op volgt voor kom of be perk je
mogelijke problemen of nare bijeffecten.
• Ge bruik al leen als je je licha me lijk én psychisch goed voelt. Neem

ook geen XTC als je me di cij nen ge bruikt of zwang er bent.
• Neem XTC de eer ste keer (of ke ren) in een vei lig om ge ving met be -

ken de men sen om je heen. Dan kun je je ge heel aan de er va ring over -
ge ven en be ter bij je zelf blij ven dan bij voor beeld in een (dan sen de)
massa om je heen.

• Vol doen de rust en voe ding van te vo ren helpt je uit put ting en over -
bel as ting te ver min de ren.

• Ga in een club of op een par ty re gel ma tig af koe len in een chill out. 
• Draag kle ding in laag jes zo dat je mak ke lijk wat uit kunt doen of

lucht i ge kle ren en geen hoofd dek sel.
• Uit dro ging kan wor den te geng egaan door vol doen de wa ter of iso to ne

drank jes te drink en. Drink ech ter ook weer niet te veel, want dan loop
je kans op wa ter ver gif ti ging het geen ook weer ge vaar lijk en zelfs do -
de lijk kan zijn. Hou één tot twee glazen per uur aan. 
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• Neem tij dens of vlak na ge bruik niet deel aan het ver keer.
• Eet en rust goed na een trip en neem vol doen de vi ta mi ne C en

anti-oxi dan ten bij voor beeld door het eten van broc co li, kool, sel de rij,
ui, ap pels, bra men, cran ber ries, fram bo zen, gra pef ruit, pe ren en prui -
men. Ook L-tryp to faan (in vis olie) of 5-HTP schij nen te hel pen maar
deze po si tie ve ef fec ten zijn nog niet wetenschappelijk bewezen.

XTC vraagt veel ener gie, en dat ga je ach ter af wel mer ken. De ener gie
ge bruikt voor trip pen dan sen is als een le ning van de toe komst; veel
men sen er va ren dan ook een zo ge naam de ‘Dinsdag Dip’ na een week -
end je trippen.
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� 20 Ay a hu as ca, de hei li ge reis

De laat ste tijd is het ay a hu as ca meng sel
uit het Amazo ne ge bied, ook wel yagé
ge noemd, erg po pu lair. Er is zelfs spra ke 
van een toe ris ti sche trend, men gaat naar 
dat ge bied om dit mid del te ge brui ken.
Het wordt ook hier aang ebo den in re li -
gieu ze ri tu e le groeps-ses sies, met een le -
ga le in steek en ook, min der le gaal, voor
zelf on der zoek, spi ri tu e le er va rin g en,
maar ook voor in di vi du e le the ra pie
wordt het steeds meer ge bruikt. De   oor spronk elij ke be wo ners van
Ama zo nia zien het ook als ge nees mid del. Onder zoek naar the ra peu ti -
sche ef fec ten van ay a hu as ca wijst op in te res san te mo ge lijk he den voor
een breed spec trum me di sche pro ble men, zoals parasieten, maar ook
voor Alzheimer’s en Down syndrome, via het DYRK1A gen. 

Ay a hu as ca-thee
De ‘jungle thee’ ayahuasca’ of ‘iowaska’ is een van de meest hip pe (bij -
na mo dieu ze) psyche de li sche stof fen op plan taar di ge ba sis. Het is een
brouw sel dat de hal lu cin oge ne ing re di ënt (DMT, N.N.Di me thyl tryp ta -
mi ne) be vat van de bla de ren van de Psy cho t ria vi ri dis (Chacruna of de
ge lijks oor ti ge plant Cha cro panga), ge com bi neerd in een kook pro ces met 
een zo ge naam de MAO-rem mer (Mono Ami ne Oxi da se-Inhi bi tor) af -
kom stig van de klim plant Ba nis te ri op sis caapi uit het Ama zo ne ge bied,
hoe wel ook an de re plan ten en meng sels voor ko men. De ac tie ve ing re di -
ënt DMT kan na me lijk in ver schil len de plan ten ge von den wor den zo als
in Sal via di vi no rum of Brug mans ia. DMT is een es sen tieel on derd eel
van onze men se lij ke bi oche mie en kan ook se pa raat ge bruikt wor den
(ge rookt) voor kor te en zeer hef ti ge trips (10-15 mi nu ten). DMT lijkt
che misch wat op se ro to ni ne en blijkt een be lang rij ke rol te spe len in
onze be wust zijns-huis hou ding, bij voor beeld als ie mand sterft wordt er
een DMT- stoot waar ge no men. Als het in thee of een an der brouw sel ge -
com bi neerd wordt met een re le a se fac tor (een MAO-in hi bi tor, zo als
harmala alkaloiden, Peganum harmala (Syrian rue of wijnruit) biedt het
een langere ervaring, van vaak vele uren.

Er is N.N. DMT en het iets ster ke re 5-MeO-DMT. 
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Dit mid del is mis schien wel het meest dui de lij ke voor beeld van spi ritu -
eel gebruik van psyche de li ca, men zoekt er het con tact met een an de re
we reld mee. Dat kan in een re li gieu ze con text zijn, zo als bij de San to
Dai me, en daar mee een sa crament be schermd door re li gieus recht (vrij -
heid van gods dienst), in die con text is ge bruik in ons land en ook in Bra -
zi lië dan ook toe ge staan, el ders wordt het (soms) ge doogd maar ook wel 
ac tief ver volgd. Nog vrij re cent (8 Sept. 2016) was er een uit spraak van
de recht bank in Haar lem, waar in spe ci fiek voor die San to Dai me ri tu e -
len werd ge steld, dat van we ge de vei li ge om ge ving (set ting) de vrij heid
van gods dienst hier pre va leert bo ven de ge va ren voor volks ge zond heid.
De ad vo ca te Adèle van der Plas houdt zich hier al sinds de ja ren 90 mee
be zig. Daar mee blijft ove ri gens an der soor tig toe pas sing (be zit en in voer
van DMT-be vat ten de meng sels of grond stof fen) ver bo den, het mid del is 
dan ook ze ker sterker en gebruik brengt meer risico’s met zich mee dan
de meeste andere psychedelica.

Ay a huasca is een soort bit te re thee met sterk hal lu ci ne ren de en en theo -
ge ne ef fec ten. De ay a hu as ca ri tu e len, zo als die spe len in de ook ‘erken -
de’ ker ken in Bra zi lië, bij de Ama zo ne be wo ners en bij in heem se in di a -
nen in de jung le zijn nog een le ven de tra di tie. Ande re oor spronk elij ke
tra di ties in Ame ri ka ge brui ken ook wel mescali ne uit de San Pe dro/Pey -
o te cac tus of psyche de li sche pad den stoe len en ook ta bak, maar de set -
ting van dergelijk gebruik vertoont veel
overeenkomsten. 

Het ‘sacrale’ ge bruik is dan ri tu eel, in
een vei li ge set ting en meest al on der lei -
ding van een sja maan of er va ren spi ri tu -
eel lei der. Het past in de ge meen schap en 
het re li gieu ze of spi ri tu e le denk en, is een
ver bin ding met de an de re we reld, maar
ook met de na tuur en de stam geest. Men
ge bruikt het om con tact te ma ken met
die pe re en nor maal weg ge stop te, on be -
wus te la gen van de psyche, en om de
sen si ti vi teit voor de na tuur - en ons zelf
als on derd eel van die na tuur en het god -
de lij ke- te ver ho gen. Het ge bruik heeft
ook een he len de wer king; on be wus te
oor za ken en mecha nis mes kun nen dui de -
lijk wor den en de ba lans tus sen lichaam
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en geest her steld . Daar om spreekt
men ook wel over ‘medicijn’. Het
is in de tra di ti o ne le ge meen schap -
pen een sterk so ci aal bind mid del,
maar wordt ook wel in een ma gi -
sche con text ing ezet, iets wat bij
het ‘Westerse’ en mo dieu ze, maar
ook steeds meer
gecommercialiseerde gebruik
veelal wordt genegeerd of gewoon
ver zwegen. 

Indi vi du eel ge bruik is meest al be -
perkt tot een he ling in sjama nis ti sche set ting, waar de sja maan voor
zich zelf of ook wel met een in di vi du of groep de ‘an de re we reld’ ver -
kent en oplos sing en voor ziek tes of problemen zoekt. 

Ook in het Wes ten is ge bruik voor in di vi du e le psychot he ra pie aan het
groei en, de aan pak daar bij volgt die van an de re mid de len zo als MDMA, 
maar vaak met iets meer aan dacht voor de mo ni sche klach ten en be ze -
tenheid. Der ge lijk ge bruik is een soort aan pas sing en tus sen vorm tus sen
de tra di ti o ne le aan pak en meer moderne psychotherapie. 

Le raar planten
Van ouds her be staan er in vele cul tu ren ri tu e len die ver schil len de we gen 
en mid de len ge brui ken om an de re sta ten van be wust zijn te ver krij gen,
zo als zing en, chan ten, dan sen, tran ce in duc tie, be ze ten heid en het dan
ook ro ken of drink en van spe ci a le brouw sels. Die brouw sels zijn meest -
al plan taar dig of op ba sis van pad den stoe len, soms dier lij ke stof fen, 
vaak in com bi na ties. Men ziet en ge bruikt die plan ten, wor tels of krui -
den dan als wat de Indi a nen en re search ers als Te ren ce McKen na le raar -
plan ten (te acher plants) noem den, als hel pers vanuit de natuur die de
mensen bijstaan om inzicht te verwerven.

De ex trac ten en brouw sels pas sen in dui zen den ja ren oude tra di ties. We
vin den re fe ren ties, en af beel ding en hier over bij zo wel Azte ken als
Maya’s, maar ook in de ge schrif ten van Herodo tus. In het oude Grie ken -
land, in Egyp te en in India (soma) ge bruik te men der ge lij ke mid de len.
De ri tu e len zijn be schre ven in de Ari sche/Hin doe Veda’s, de Iraan se
Aves ta en zijn ge ob ser veerd door an tro po lo gen in Si be ri sche dor pen, in
de Ama zo ne en bij Andes in di a nen en in heem se vol ken el ders. Ge bruik
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van der ge lij ke mid de len, wel vaak be perkt tot een selecte groep, blijkt
eerder regel dan uitzondering. 

Het ging (en gaat) daar bij om be wust wor ding, ge ne zing en on der wijs,
met groeps be wust zijn, groeps iden ti fi ca tie en so ci a le co he sie als bij ko -
mend ef fect. Men ge bruikt deze ‘medicijnen’ voor he ling, maar ook om
zo wel lichaam als ziel te rei ni gen, als be scher ming te gen ma gie, voor
waar zeg ge rij, rei zen in an de re di men sies en als in spi ra tie voor kunst,
voor sja ma nis tisch on der richt en bij ini ti a ties en ‘vi si on quests‘. Er is
ook het ma gi sche as pect, om te hel pen bij het vang en van die ren of be -
strij den van te gen stan ders met be zwe ring en en (zwar te) ma gie. Die ma -
gi sche kant is gevaarlijk en wordt in het Westen dus niet goed
onderkend.

Ge bruik en ef fec ten 
Ay a hu as ca is een bit ter sma kend donk er bruin brouw sel tje dat na een
lang du rig kook pro ces in klei ne be ker tjes (5 cc) ge dronk en wordt, en bij
veel men sen niet goed op de maag ligt. Het is in die zin ook een braak -
mid del en over ge ven is dan ook een nor maal on derd eel van de sce ne (en 
dat wordt dan be schre ven als on derd eel van het rei ni gingspro ces
(purga), maar dat kan ook een ra ti o na li sa tie zijn van de ef fec ten van bij -
ko men de stof fen in het brouw sel). De dar men pro tes te ren soms ook en
som mi ge men sen voe len zich fy siek zwak als het ef fect wat ster ker
wordt en moe ten na een tijd je gaan lig gen, meest al met zwa re hal -
lucinaties en egoverlies. 

De ef fec ten van ay a hu as ca zijn soms erg vi su eel en hal lu cin ogeen,
enigs zins ver ge lijk baar met wat ma gic mush rooms (paddo’s) en LSD
ver oor za ken. Bij lang du rig ge bruik ne men die vi su e le ef fec ten ove ri gens 
af, er is een ze ke re ge wen ning, maar geen ver sla ven de af hank elijk heid.
Het mid del biedt een in ten se trip in je ei gen on be wus te in ner lijk en mis -
schien ook de an de re we reld, het kan een link zijn naar an de re ex tra-di -
men si o na le er va ring en. Een trip duurt drie tot acht uur, lang er met een
booster (een twee de por tie). Soms neemt men voor af (20 min.) al een
MAO-I sub stan tie om het ef fect te ver ster ken, meest al is het één
mengsel. De DMT tot MAO-I verhouding bepaalt de visuele impact.

Ay a hu as ca ge bruik is een beet je een kult en een iet wat zwe ve ri ge sub -
cul tuur ge wor den. Het trekt spi ri tueel ing estel de ‘zoekers’ aan en is een
soort ‘heilige graal’ voor wie zich aang etrok ken voelt tot het beeld van
een exo tisch, hef tig avon tuur in ´de an de re we reld´ waar in di a nen en
jung le be wo ners hen voor ging en. Ge brui kers ge ven op over de
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‘natuurlijke’ kwa li teit en kij ken meest al neer op ‘synthetische’ mid de len 
zo als LSD of XTC en ze ker op de ‘vluchtdrugs’, zo als hero ïne en co ca -
ïne of par ty drugs, maar com bi ne ren het ge bruik dan wel weer met con -
sump tie drugs zo als hash en weed, die men dan als ‘Santa Maria’
aanduidt en die de ervaring wat ‘aardt’. 

Ay a hu as ca is een zwa re trip. Mis schien is de Afri kaan se wor tel iboga
(ta bern an the) ster ker en nog meer een bung ee-jump in het die pe, maar
de ay a hu as ca heeft on der tus sen hon derd dui zen den over de hele we reld
(voor al in West-Eu ro pa en Ibi za) ver leid dit hip pe brouw sel uit de Ama -
zo ne jung le te drink en. Er zijn boe ken en films over, de me dia ra ken
over voerd met de er va rings ver ha len. Een aya-trip naar Peru of Ecu a dor
en daar deel ne men aan een groeps ri tu eel on der lei ding van een
‘Ayahuascero’ is bij na een ver plich ting als je mee wilt tel len in de
kunst, de me dia of de new-age al ter na tie ve he lings we reld. Er is spra ke
van aya-toe ris me en het gaat er niet al tijd even integer aan toe, en er zijn 
ook serieuze ongevallen gemeld. 

Dat ‘succes’ is ook wel be grij pe lijk, de ef fec ten zijn schit te rend en kun -
nen ook sterk en the o ge ne (dat be te kent ‘contact met het god de lij ke, ook
in onszelf’) er va ring en, in ten se hal lu ci na ties, ook van sek su e le aard, fy -
lo ge ne ti sche her in ne ring en (te rug gaan in de evo lu tie) en out-of-body er -
va ring en om vat ten. De ac tie ve stof DMT wordt wel de ‘God-mo le cuul’
ge noemd van we ge de en the o ge ne ei gen schap pen. Ook ont moet men in
de trip wel ‘en ti tei ten’, eng elen of elf acht i ge we zens die in een an de re
di men sie lij ken te be staan, en kan men daar mee com mu ni ce ren, maar of
dat ‘ex tra-terrestrials’ zijn is zeer de vraag, het lijkt eer der een an tro po -
cen trisch pro jec tie fe no meen. We associëren het onkenbare en onbe -
kende met beelden die we wel ergens kunnen plaatsen..

Som mi ge men sen er va ren te le pa thisch con tact met an de ren en met de
lei der van het ri tu eel, zien beel den in re la tie tot mu ziek of lie de ren (sy -
nest he sie) of heb ben het ge voel een tij druim te reis te ma ken, die bui ten
de nor ma le be per king en gaat. Ge brui kers rap por te ren vaak een ve ran de -
ring in hun ge drag na de trip of een reeks trips; ze wor den to le ran ter en
so ci a ler om dat ze zich re a li se ren dat bij ie der een ach ter het mas ker en de 
per soon lijk heid een kern van het die pe zelf en een gemeenschappelijke
noemer ligt. ‘We are all one’. 

Deze kern kun je te genk omen in zo’n ri tu eel en dit be sef kan een wer ke -
lij ke door braak en die pe ve ran de ring te weeg breng en in je le ven. De po -
si tie ve wer king van ay a hu as ca wordt breed er kend en kan deels in ver -
band wor den ge bracht met deze re a li sa tie; veel men sen er va ren door de
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ay a hu as ca-trip een spi ri tu eel ont wa ken, een bij na-dood er va ring of een
er va ring van (her)-ge bo ren wor den. Dat er ook risico’s zijn, dat het ge -
bruik be las tend kan zijn voor or ga nen zo als de le ver en dat niet ie der een 
zo’n trans for ma tie goed ver werkt, dat wordt min der uit ge dra gen; de ay a -
hu as ca-mode is wat dat betreft ook een ‘business’ geworden, waar het
om geld en omzet draait.

His to rie en ver sprei ding van ay a hu as ca
Ay a hu as ca wordt in de Ama zo ne re gio door in heem se vol ken ge bruikt
zo lang men zich kan her in ne ren, het werd al in de zes tien de eeuw door
ka tho lie ke pries ters be schre ven als werk van de dui vel. Etno bo ta nist
Richard Spruce schreef een uit ge brei der ver slag van een ay a hu as ca ce re -
mo nie die hij ob ser veer de bij de Tu ka no in di a nen in Bra zi lië rond 1850.
Oor spronk elijk werd het ge bruikt door in heem se stam men in het Ama -
zo ne ge bied en de Andes, maar dit breid de zich uit naar im mi gran ten zo -
als de rub ber tap pers in de jung le. In Bra zi lië groei de het ge bruik, maar
min of meer on der gronds, in meng vor men tus sen het in heem se en meer
Chris te lij ke ge bruik zo als in de ay a hu as ca ker ken. Het werd in Bra zi lië
van af 1930 de ba sis van een nieu we re li gieu ze be we ging in een aan tal
va ri an ten, waar van de San to Dai me kerk het meest be kend is ge wor den,
maar ook de af split sing en União do Vegetal en de Barquinha hebben
veel aan hangers.

Het ge bruik van het brouw sel ay a hu as ca of yagé is dus mo ge lijk al dui -
zen den ja ren oud, maar werd voor het eerst we ten schap pe lijk be schre -
ven in de vroe ge ja ren ’50 door et no bo ta ni cus Richard Evans Schul tes.
Het werd be kend door ‘The Yagé Letters’, voor het eerst ge pu bli ceerd
in 1963, een col lec tie van al wat ou de re (1953) cor res pon den tie en an de -
re schrijf sels van de Beat Ge ne ra ti on schrij vers Wil li am S. Burroughs
and Allen Gins berg. “Yagé zou wel eens het ul tie me red mid del kun nen
zijn”, con clu deer de Bur roughs aan het eind van zijn eerste roman
‘Junky’ uit 1952.

Het werd pas la ter in het Wes ten echt po pu lair, dat was be gin ja ren ’90
toen de San to Dai me kerk zich uit breid de, door het werk van lei ders als
Se bastião Mota de Me loen en Padrinho Alfre do, na Bra zi lië eerst in Ne -
der land en daar na over de hele we reld en door men sen als Ge ral di ne Fij -
neman, Hans Bogers en Yat ra Barbo sa. Ook de boe ken van Te ren ce
McKen na heb ben aan de populariteit bijgedragen.

Sinds die tijd wer den ay a hu as ca ri tu e len steeds po pu lair der, kre gen
nieu we vor men en wer den ook niet lang er al tijd ge as so cieerd met een
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re li gieu ze be we ging, maar ont be ren dan wel de le ga le sta tus die ge bruik
mo ge lijk maakt in die religieuze context.

Er ont ston den nieu we be we ging en, zo als Friends of The Fo rest en an de -
re min of meer re li gieu ze groe pen, zo als de Pe ru aan se Igle sia Soga del
Alma. Deze groe pen heb ben oner tus sen vol gers in vele lan den. Het,
meest al clan des tie ne, ge bruik van ay a hu as ca is nu wijd ver spreid, niet al -
tijd met erg gekwalificeerde bege leiders. 

De ori gi ne le re cep ten, die al een hoe veel heid ver schil len de plan ten en
toe voe ging en be vat ten, zijn uit ge breid en er wor den, in wis se len de com -
bi na ties, steeds meer lo ka le plan ten met ver ge lijk ba re ef fec ten ge bruikt.
Dat zijn bij voor beeld Sy ri an rue (Pe ga num har ma la), Mi mo sa te nuif lo ra, 
Sal via di vi no rum of Changa om zgn. ‘Ayahuasca Analogs’ te ma ken zo -
als Je ru mahu as ca (Jurema) of Mi mo sa hu as ca. Phar ma hu as ca is een
farmaceutische variant van ayahuasca. 

Ri tu eel of spi ri tu eel ge bruik; ge wij de reis
Het drink en of eten van hal lu cin oge ne thee, krui den of pad den stoe len in
een ri tu e le con text en groep kan een ver lich ten de en spi ri tu e le er va ring
voor de deel ne mers wor den. Ay a huasca vaak aang eprszen als een
‘gewijde’of ‘heilige reis’, dus in een ri tu e le con text en in groe pen of in
een the ra peu ti sche of he len de con text. Het is dui de lijk geen re cre a tie ve
drug, niks voor party’s en dat wordt het waar schijn lijk ook niet van we ge 
de fy sie ke re ac tie, zo als het vele over ge ven, de duur van een trip en de
hef ti ge hal lu ci na ties. Het brengt meest al niet in woor den te vat ten  maar
pracht i ge in ner lij ke in zich ten en ver hoog de licha me lij ke sen sa ties, maar
ook re a li sa ties van meer psycho so ma ti sche en psychot he ra peu ti sche
aard. Het kan inzicht bieden in trauma’s en ervaringen uit het verleden.

Een ay a hu as ca trip kan een duur zaam en diep trans for me rend ef fect heb -
ben op het be wust zijn zo dra de ge brui ker zich re a li seert dat er meer is
dan de ‘normale’ re a li teit en dat hij zelf de me de schep per is van zijn er -
va ring en; dat de zicht ba re re a li teit van het da ge lijks le ven ei gen lijk een
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in ter pre ta tie is, niet zo zeer een il lu sie als wel
een in di vi du e le en be perk te waarneming van
iets wat veel breder is.

Je kunt ay a hu as ca in je een tje ne men, maar de 
struc tuur van een for meel ri tu eel in een groep
is waar schijn lijk een be te re op tie. De groep,
de vei lig heid van een ‘heilige ruimte’ en het
per spec tief van een TAZ (tij de lij ke au to no me
zone waar in oude wet ten niet meer gel den)
kan hel pen om die per te gaan en te ge lijk dips
en ong eluk ken te voor ko men. Er zijn een aan -
tal ba sis vor men van een ay a hu as ca groeps ri tu -
eel. De ene is de groeps set ting, dan send of zit -
tend met vaak hym nen en enk ele mu zie kin stru men ten, en de an der mikt
op een meer individuele trancestaat, meestal liggend. 

We ge brui ken het voor beeld van het ri tu eel van de San to Dai me kerk
om dui de lijk te ma ken hoe ay a hu as ca ge bruikt kan wor den in een re la -
tief vei li ge omgeving.

Een San to Dai me ri tu eel is een groeps pro ces met ster ke so ci a le bo ven to -
nen. Voor som mi ge zal het iets te veel een Chris te lijk smaak je heb ben
door de lie de ren en de li tur gie, maar het biedt wel een vei li ge om ge ving, 
ze ker voor een eerste keer.

De San to Dai me kerk
San to Dai me is een ge meng de gods dienst die chris ten dom en in heem se
Ama zo ne prak tij ken com bi neert met Afri kaan se ele men ten. De kerk is
op ge richt in 1930 in Bra zi lië door Rai mun do Iri neu Ser ra, Mes tre Iri neu. 
San to Dai me ziet het ge bruik van ay a hu as ca als sacra ment (geef mij,
Dai Me in Por tu gees) en het ri tu eel als ´werk´ (trabal hos), een ma nier
om je zelf en ook je re la tie met het goddelijke beter te leren kennen.

De deel ne mers aan het ri tu eel ne men een slok je van de ay a hu as ca, en
vaak ook een twee of der de por tie, in een ri tu e le set ting, die een mix is
van jung le en ka tho lie ke in vloe den. Ze zijn ge groe peerd in een spe ci a le
cir kel vor mi ge man da la, man nen en vrou wen ge schei den te gen over el -
kaar. Allen zijn ge kleed in het wit en zit tend of staand worden speciale
hymnen gezongen. 

Deze hym nen zijn voor na me lijk Por tu gees en heb ben een sterk Chris te -
lijk tint je. Er zijn stil le ses sies, maar mees ten tijds wordt er ein de loos ge -
zong en en soms ge danst waar bij je niet van je plaats in de rij wijkt en
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steeds de zelf de stap pen maakt. In het be gin ziet dit er be hoor lijk ri gi de
en ver ve lend uit, ze ker om dat het vier tot acht uur duurt. Maar on der in -
vloed van de psycho ac tie ve stof zien de San to Dai me men sen dit als een 
sa cra ment en ge nie ten van het pro ces. Onge veer een half uur na in na me
kom je lang zaam in een an de re staat, waar bij rit me en be we ging een
soort fra me vor men waar mee je jezelf kunt ankeren om in het hier en nu
te blijven.

Het doel van het San to Dai me ri tu eel is niet om in je ei gen ‘trance-
 wereld’ te schie ten maar om in het he den te blij ven met de an de ren en
het ri tu eel. Zo wordt het ego lang zaam af ge peld en lang zaam ont staat er
een ge voel van die pe ver bon den heid met de men sen om je heen, en met
het uni ver sum en voel je ‘één’ met al les en ook ont staat er een sterk
groeps gevoel. 

Op zich zelf kan ay a hu as ca lei den tot een heel in ten se en vi su e le
privétrip, maar het hele idee van het San to Dai me ri tu eel is dat je be wust 
blijft van de re a li teit, van de men sen om je heen en van je ei gen emo ti o -
ne le staat. Dit wordt er va ren als spi ri tu e le ex ta se, meer mys tiek dan ma -
gisch. De re sul ta ten zijn niet al leen re li gieus, so ci aal en psycho lo gisch;
veel deel ne mers met ernsti ge ziek tes ver tel len van won der lij ke
genezingen middels dit ‘werk’.

De San to Dai me ge meen schap pen in Bra zi lië staan be kend als zeer ge -
luk ki ge, rus ti ge en he len de plek ken. Dit is mede de re den dat de Bra zi li -
aan se over heid (en som mi ge an de re, zo als de Ne der land se) de San to
Dai me kerk toe stem ming heb ben ge ge ven voor het ge bruik van
ayahuasca als ‘sacrament’.

Het ri tu eel is daar mee een le gaal re li gieus eve ne ment, het is een kerk -
dienst en als zo da nig ook toe ge staan en zelfs be schermd. Dit is be lang -
rijk, in de mees te lan den kan de po li tie niet zo maar zon der re den een re -
li gieu ze dienst bin nen val len of ver sto ren. Het ge bruik van deze mid de -
len bui ten een er ken de re li gieu ze con text is il le gaal maar soms oog -
luikend gedoogd. 

Doel; het werk
Het doel van het San to Dai me ri tu eel (het ‘werk’) is spi ri tu eel, na me lijk
om meer ver bin ding te krij gen met al les en ie der een, het er va ren van het 
ge schenk van een heid van dit sa cra ment van zelf in zicht. Een een heid die 
zich ook, los van het ge voel van lief de, kan ma ni fes te ren in ex tre me vor -
men, kleu ren en sen sa ties, soms ook mu zi ka le een heid en ver bin ding
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met het zelf en de we reld om je heen, af hank elijk van je ei gen in di vi du e -
le in ten tie, stemming, lichamelijke en geestelijke staat. 

Dit ri tu eel biedt fan tas ti sche kan sen voor werk op ziels ni veau, om span -
ning los te la ten, voor so ma ti sche en psycho lo gi sche ge ne zing, je op -
nieuw ver bin den met de men sen in je le ven, zicht op je le vens pad en kan 
hel pen bij be lang rij ke keu zes. Dat dit voor al psycho lo gi sche en niet-re li -
gieu ze doe len zijn, wordt niet be na drukt, de re li gie is het platform en
drager van het ‘werk’.

De San to Dai me heeft een voor keur voor ‘bewuste’ deel na me en het
groeps pro ces staat voor op, maar men kent ook ge rich te ses sies voor he -
ling (cura), lig gen is mo ge lijk als het no dig is maar wordt niet aang era -
den, bij de groep blij ven wordt ge sti mu leerd. Het is be lang rijk om het
doel van de groeps-ses sie, waar bij je in stil te of vaak zing end of dan send 
in een strikt re gi me zit of staat, te be grij pen. In plaats van een duik te
ne men in de kleur rij ke bin nen we reld word je ge acht in het hier en nu te
blij ven, in de groep, waar man nen en vrou wen ge schei den zijn maar el -
kaar wel aank ij ken. Deze te gen woor dig heid van geest leidt tot een
psycho lo gi sche con fron ta tie met de ei gen projec ties, tot het punt van ir -
ri ta tie en boos heid. Daar mee le ren om gaan en de ei gen frus tra ties in te -
gre ren is het ge volg, deze ge voe lens wor den dan lang zaam
getransformeerd, waarna een diepe en bijna hemelse staat wordt
binnengegaan.

Door het rit me te ve ran de ren brengt de groeps lei der de groep soms ex -
press te rug in dit pro ces, daar mee voor ko mend dat ze weg zak ken in de
die pe tran ce staat. Door bij de in di vi du e le ge voe lens en frus tra ties te blij -
ven, wordt een nieu we staat van be wust zijn be reikt, die ui tein de lijk aan -
voelt als een ho ge re staat van to ta le lief de. Lief de voor het zelf, voor het 
hoog ste en voor de men sen om je heen. Het lijkt op het ‘schuren’ van
het ego, het lang zaam po lijs ten van het in ner lij ke zelf, de eeuwige ziel,
tot het opnieuw glanst. 

Het los la ten van het ego, met zijn trauma’s en verd edi gings mecha nis me, 
zal voor veel men sen als vrij heid klink en, maar het is een zwaar pro ces.
Het re sul taat, met een ho ger be wust zijn, duurt tot ná het ri tu eel, soms
nog da gen, en ho pe lijk zul len de ge leer de les sen hun weg vin den in het
dagelijks leven. 

Dit spe ci fie ke ri tu eel van de ay a hu as ca kerk wordt soms er va ren als een
vorm van in doc tri na tie van we ge som mi ge re gels en ce re mo ni ële (Chris -
te lij ke) as pec ten, zo als kle ding, hymnen, het altaar en de dans pas jes,
maar het is goed de ori gi ne le in ten tie te ho no re ren om dat die een zo vei -
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lig en ef fec tief mo ge lij ke set ting biedt voor groeps tran ce. De hele li tur -
gie ligt min of meer vast, ook de hymnes die gezongen worden en de
volgorde daarvan.

Deel van het ri tu eel is het ro ken van marihu a na (San ta Ma ria), om dat
het de ef fec ten van de ay a hu as ca op sub tie le wij ze be ïnvloedt en te ge lij -
ker tijd de hal lu ci na ties,spi ri tis ti sche in va sies en in di vi du e le tran ce staat
af remt. Soms ge bruikt men ook alcohol of coca-bladeren.

De aan pak van San to Dai me of van aan tal ver ge lijk ba re re li gieu ze or ga -
ni sa ties is re la tief vei lig en niet com mer cieel, maar is niet het eni ge plat -
form voor der ge lij ke trips. Ande re groe pen en veel sja ma nen in het Bo -
ven-Ama zo ne ge bied bie den min de re for mel ri tu e len en in di vi du e le ses -
sies aan. Fei te lijk is daar een ge heel nieu we, vaak door geld ge dre ven,
in dus trie en aya-toe ris me ont staan. Die is ech ter meer ge richt op in di vi -
du e le zoe kers en het aan bie den van hal lu cin oge ne tran ce rei zen, in groe -
pen en ook voor spe ci fie ke he ling en trans per so ne le the ra pie. Ook in het 
Wes ten is er een groei end aan bod, nei gend naar com mer ci ële ex ploi ta tie 
en te gen steeds ho ge re prijzen, met allerlei mengvormen tussen moderne 
groepstherapie en klassieke inheemse rituelen.

Richt lij nen voor deel na me, de hei li ge cir kel
Het dra gen van wit te kle ding is een es sen tieel on derd eel van de for me le
ay a hu as ca ri tu e len. Dit komt uit de ori gi ne le Bra zi li aan se tra di tie, wordt
ge kop peld aan het sja ma nis ti sche as pect er van en is een li tur gisch as pect 
van het hele ri tu eel. De fy sie ke op zet bij een ri tu eel gaat uit van een vei -
li ge ruim te met wei nig ag res sie ve kleu ren of af beel ding en. Voor al de
kleu ren rood en zwart zijn bij een der ge lij ke bij een k omst niet wel kom
om dat die ge acht wor den slech te gees ten en ge dach ten aan te trekken.
Er zijn verder meestal richtlijnen qua dieet en seks. 

In de mees te ri tu e len gaat men uit van een kring vorm, met wel een spe -
ci a le plaats voor de lei der (ay a hu as ce ro) en mo ge lijk een soort al taar. De 
kring is de hei li ge en vei li ge ruim te, die een au to no me zone vormt waar -
in de nor ma le re gels en wet ten niet meer gel den en men dus kan en mag
ex pe ri men te ren, ook met het zelf beeld. Dat is een ba sis-voor waar de
voor trans for ma tie, de re so nan tie bin nen de groep en met de an de re we -
reld zorgt voor ‘n nieu we iden ti fi ca tie (en het op ge ven/af bre ken van de
ei gen identi teit/ego) en mogelijk voor realisatie van nieuwe inzichten. 

De ge brui ke lijk cir kel ri tu e len uit ani mis ti sche, pa ga nis ti sche en in heem -
se tra di ties wor den ge bruikt om de groeps ener gie op te bou wen. Het
vast hou den van el kaars han den, zing en en ‘ohmen’, mantra’s, ge lei de

194



me di ta ties, hyp no ti sche in duc ties, door ge ven van kris tal len of bij zon de -
re voor wer pen, rei ni gen door ‘smudgen’ met salie, een altaar met hei li ge 
voor wer pen of af beel ding en, opla den van de kring ener gie, aang even van 
de vier kwar tie ren; al le maal bestaande rituele technieken die gebruikt
kunnen worden. 

Vaak ge bruikt de ay a hu as ce ro mu ziek en de stem om de er va ring te stu -
ren. De spe ci a le to nen en rit mes uit de Ama zo ne wor den soms er va ren
als kleu ren en vor men, men ziet de mu ziek. De lei der stuurt niet al leen
de er va ring, maar zorgt ook voor de ‘integriteit’ van de cir kel en het
wel zijn van de deel ne mers.. Soms is per soon lij ke aan dacht no dig, soms
vast hou den of kal me ren, vaak is lief de vol le aan dacht al vol doen de om
loops te voor ko men en loskomende herinneringen te integreren.

Los van de lei der die de boel over ziet zijn er ook meer er va ren deel ne -
mers die de ener gie in de ga ten hou den en de groep be scher men te gen
ink omen de ne ga tie ve ener gie. Ze hou den ze mo ge lij ke gees ten of de mo -
nen in de ga ten want bij dit soort ri tu e len kun nen zich ook vreem de
ener gie ën ma ni fes te ren die een of meer de re deel ne mers be ïnvloeden. Uit 
af wij kend ge drag van één of meer de re deel ne mers is zo’n in dring en de
ener gie vaak af te lei den, iets neemt be zit van hen en moet door ie mand
die daar ervaring mee heeft weer worden weggejaagd. 

De ener gie ën die in ons zelf ‘wonen’ re so ne ren soms met ener gie ën bui -
ten ons zelf waard oor we die zien als demonen, deva’s, gees ten of en ti -
tei ten. Dit kan be ang sti gend zijn maar het is goed in te zien dat deze
ener gie ën ook onze le ra ren kun nen zijn om dat ze ons hel pen ons be wust 
te wor den van onze ang sten, ver bor gen trauma’s en onze ver bin ding met 
die ren, plan ten, ste nen en voor ou ders. Zo ge zien moe ten ze ge res pec -
teerd wor den maar ze kun nen ei gen zin nig zijn, dus smudgen, aura cle a -
ning en oprech te toe wij ding kun nen dan nut tig zijn. Als je niet in een
be scher men de groeps set ting bent kun je je ook voor stel len dat een ge vi -
su a li seerd be scher mend veld, pi ra mi de of lichtstraal helpt om goed met
deze energieën om te gaan.

Overd osis en risico’s
Eni ge vorm van waar schu wing en voor zorgs maat re ge len ho ren thuis in
dit boek maar het is goed te we ten dat de al ge he le er va ring en met ay a -
hu as ca in meer der heid po si tief zijn en dat er zel den iets mis gaat. De ri -
tu e le lei ders of or ga ni sa to ren pra ten hier voor af gaand aan een bij eenk -
omst zel den ook over, mede om dat het slech te ener gie brengt. Zij ver -
trou wen er op, mis schien te recht, dat het uni ver sum en hun per soon lij ke
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dis cre tie de juis te men sen in de juis te toe stand zal breng en, dus waar om
zou je dan de ener gie be der ven? Maar het gaat he laas wel eens mis,
daar om laat men ook vaak al ler lei ver kla ring en te ke nen, over de ei gen
ge zond heids si tu a tie en om de ve rant woor de lijk heid te ver leg gen. Ju ri -
disch heb ben die ech ter wei nig waar de, het heeft wel een af schri kef fect
en weer houdt mo ge lijk men sen met se rieu ze klach ten en pro ble men van
deel na me. Het is dus ge brui ke lijk dat je voor af ge vraagd wordt om een
ver kla ring te on der te ke nen dat je vrij wil lig deel neemt aan het ri tu eel, dat 
je alle me di sche risico’s zelf draagt en dat je af ziet van ge schil len; de
ve rant woor de lijk heid ligt bij je zelf en je moet dus chec ken of je vol -
doen de in for ma tie hebt over de wer king en de ef fec ten. Zo niet, stel dan
je vra gen voord at het ri tu eel be gint. Dit is geen re cre a tief of so ci aal ge -
beu ren, het is een spi ri tu e le reis in een ge bied dat in het begin vreemd of 
beangstigend zal lijken maar die diepe lering kan bieden over jezelf en
je relatie met de wereld (natuur) en anderen om je heen.

Voor be rei ding van de trip, me di cijng ebruik
Het in ne men van ay a hu as ca heeft dui de lijk fy sie ke ef fec ten, zo als een
wat ver hoog de pols en bloed druk en maag en dar men kun nen pro tes te -
ren. Het vraagt ook zijn tol van de le ver en een com bi na tie met an de re
me di cij nen is dus geen goed idee. Ei gen lijk komt het hier op neer: als je
me di cij nen ge bruikt, met name psycho ac tie ve up pers of dow ners, slaap -
pil len of an ti de pres si va, of als je ma nisch de pres sief, zwang er bent of
hart pro ble men hebt is een ay a hu as ca ri tu eel een slecht idee. Bij San Pe -
dro (mes ca line) is het risico wat kleiner. maar niet niks.

Als voor be rei ding om fy sie ke ong emak ken, of er ger, te voor ko men
wordt een aang epast dieet aan be vo len. Som mi ge sja ma nen be na druk ken 
dit en heb ben spe ci fie ke re gels, waar mee ze ook het ver loop van de trip
wil len stu ren. Het wordt aang era den om een dag voor het ri tu eel te vas -
ten, of in ie der ge val vier uur voor het ri tu eel be gint niet meer te eten.
En eet ook 24 uur van te vo ren geen oude kaas, al co hol, cho co la, gis tex -
trac ten, ana nas, soja, slag room, avocado’s, ba na nen, le ver, kof fie, vij -
gen, ro zij nen, yog hurt en zuur kool. Voor lang du ri ge, meer daag se ri tu e -
len is een aang epast dieet of voor af vas ten van meer be lang. Er wordt
een dieet met wei nig ty ra mine aan be vo len (dat zit on der an de re in ge -
rijp te kaas soor ten, zuur kool, gist- en so japro duc ten, vlees wa ren en rode
wijn), van we ge de mo ge lij ke in ter ac tie van ty ra mi ne met MAO-in hi bi -
tors die kan leiden tot een hypertensie crisis (zeer hoge bloeddruk,
hartproblemen).
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Het dieet houdt ook ve band met het rei ni gen van je zelf, dus voor af geen
pit tig en zwaar ge kruid eten, over ma tig vet, zout, ca fe ïne, zuur eten (zo -
als ci troe nen) en men stelt ook; geen seks voor, tij dens of na de
ceremonie. 

Een CONTRA-INDICATIE voor deel na me aan ay a hu as ca ri tu e len
vor men ze ker de re gu lie re me di cij nen die een MAO-in hi bi tor (Mono
Ami ne Oxi da se) be vat ten. Anti de pres si va zo als Pro zac en der ge lij ke
kun nen zelfs tot coma en ui tein de lijk de dood lei den wan neer ze wor den 
ge com bi neerd met ay a hu as ca of ver ge lijk ba re drugs, zo als jurema. Er
wordt verd er ge waar schuwd voor het com bi ne ren met slaap mid de len en
tran quil li zers, antihis tam ines, verd oven de mid de len (opi a ten zo als oxy -
co do ne, oxycon tin, hy dro co do ne, fen ta nyl of morfi ne), am fe tamine, ge -
nees mid de len zo als Asa ro ne/Ca la mus, tryp to faan, ty ro si ne, fe nylala ni -
ne, ma cro me ri ne, maar ook neus sprays, me di cij nen te gen al ler gie en
ver koud heid, dieet pil len, ast ma in ha lers, me pe ri di ne, le vo po da
(L-dopa), do pa mi ne, car ba ma zi pi ne, som mi ge bloed druk me di cij nen, (di -
rect of in di rect wer ken de) sym pa thi co-mi me ti sche ami nes, in clu sief
pseu doep he dri ne en ephe dri ne wor den ge noemd. De lijst is erg lang,
maar dat kan ook deels zijn om aansprakelijkheid te voorkomen.
Diegenen die leiden of leden aan zware psychiatrische problemen,
psychose of andere geestesziekten kunnen beter niet meedoen. 

Als je bin nen de ay a hu as ca-sfeer ge ne zing zoekt voor ernsti ge of ter mi -
na le ziek tes is het goed om de risico’s en voord elen goed af te we gen,
ze ker de com bi na tie met ‘gewone’ me di sche met ho des en ge nees mid de -
len kan com plex zijn. Be sef dat je iden ti teit scon flic ten (con fron ta ties
van sub sti tuut iden ti tei ten) aan de psycho lo gi sche op per vlak te (en de
oplos sing er van) kun nen door wer ken op cel ni veau, iden ti teit lijkt een
veldfenomeen dat op veel niveaus resoneert. 

Inna me
Ay a hu as ca smaakt niet lek ker en het is mak ke lijk om te veel (of te wei -
nig) te ne men om dat het brouw sel ge maakt is van na tuur lij ke ing re di -
ënten die in sterk te kun nen ver schil len, met als ge volg een in ten se of
lang ere trip, veel of wei nig vi su als of juist helemaal niet veel effect. 

In het Wes ten wordt de eer ste por tie vaak in stil te ge no men, bij de vol -
gen de wor den mu ziek en ge meen schap pe lij ke ac ti vi tei ten toe ge voegd,
dan wordt het meer een sociaal gebeuren.
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Het is ge brui ke lijk om, met een of enk ele uren tus sen pau ze, meer de re
do ses (boos ters) van het ay a hu as ca-brouw sel te ne men. Soms is de eer -
ste do sis ex pres wat slap per om de nieuw ko mers aan de ruim te te la ten
wen nen maar wordt elke vol gen de por tie ster ker. In het Ama zo ne ge bied
kun je deel ne men aan ri tu e len waar bij ay a hu as ca ge du ren de een week of 
lang er da ge lijks wordt ge no men. Som mi ge tra di ties be ve len zo’n in ten -
sief en lang ge bruik van ay a hu as ca aan, maar daar voor is wel een goede
gezondheid nodig en goedkoop is het ook niet. 

Afhank elijk van de hoe veel heid kan door ge bruik van ay a hu as ca een
dui de lijk, maar tij de lijk, ge voel van emo ti o ne le of psychi sche nood ont -
staan, de re den waar om die ri tu e le con text met er va ren men sen wordt
aang era den. Bij voor beeld is er het ge voel dat je dood gaat; de pa niek die 
dan kan ont staan, kan door goe de be gel ei ding wor den om ge bo gen tot
een bij zon de re er va ring, een we der ge boor te. Ne ga tie ve ef fec ten op
lange termijn komen sporadisch voor, maar het kan gebeuren. 

Wa ter drink en tij dens het ri tu eel is o.k. 

Eso te ri sche ge va ren, ma gie
Het wordt el ders in dit boek ook al aang estipt maar het ont ken nen van
de ma gi sche krach ten en ef fec ten van ay a huasca is een se rieus punt.
Wei nig wes ter se men sen (in clu sief som mi ge would-be sja ma nen) die het 
ge brui ken, re a li se ren zich dat die spe ci a le staat van be wust zijn ook ge -
bruikt kan wor den voor magi sche doe lein den, in clu sief het ge bruik te -
gen an de ren. De in heem se ay a hu as ce ros staan erom be kend dat ze el -
kaar op dit ni veau be vech ten met be to ve ring en, ver vloe king en, vood -
oo-acht i ge ma gie en der ge lij ke, van we ge sta tus of ru zies, vaak over
geld. En hoe kun je een te gen stan der be ter ra ken dat zijn ri tu e len
bederven, in dit geval door je magie op onschuldige deelnemers te
richten!

En an der, min der be kend, ge vaar is dat men erg open en ge voe lig wordt
ge du ren de een ri tu eel. Op dat mo ment kun je ener gie op pik ken van een
of meer men sen die vlak bij je zijn. Dit kan ge zien wor den als aura-re so -
nan tie en kan ook gun sti ge ef fec ten heb ben. Maar wat als de per soon
naast je op het ma tras een er ken de gek is, of er ger, en last heeft van iets
wat jij ab so luut niet wilt? Veel men sen pik ken de emo ties van an de ren
op, in de trip wordt dit ver sterkt en er is dan wei nig be scher ming als je
je hier niet van be wust bent. In het al ge meen moet je goed kij ken wie er
dicht bij je is in ri tu e len en trips, en be scherm je zelf te gen ong ewen ste
in vloe den, van wel ke kant dan ook. Hier mee kun je ech ter ook ex pe ri -
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men ten, in tan tra-ay a hu as ca ses sies bij voor beeld, sex en ay a hu as ca is
geen ondenkbare combinatie, er zijn ook jungle-orgies beschreven.

Als voor beeld van ri tu eel ge bruik il lus treert ay a hu as ca goed de be lang -
rijk ste bood schap van dit boek: ve rant woord en res pect vol ge bruik
van psyche de li ca heeft ons veel te bie den.

San Pe dro, mes ca line
De San Pe dro cac tus is een van de oud ste ma gi sche plan ten van
Zuid-Ame ri ka, waar hij in de ber gen van de Andes groeit. De oud ste af -
beel ding van de San Pe dro cac tus staat op een steen ta blet uit 1.300 v
Chr. die in Peru is ge von den. De plant be hoort tot de cac tus fa mi lie
Trichoce reus en er zijn ver schil len de va ri ëteiten, zo als Tricho ce reus
pacha noi en Tricho ce reus pe ru vi a nus. De be lang rijk ste psycho ac tie ve
ing re di ënt is mesca li ne, net zo als in de be ken de re Peyote cac tus, maar
het bevat ook veel andere psychoactieve componenten.

Het ef fect van San Pe dro lijkt wel op die van Peyote (mesca li ne), maar
de geest van San Pe dro is rus ti ger en op een be paal de ma nier vrien de lij -
ker en vro lij ker. De Shu ar in di a nen noem den deze plant Aqua col la, om -
dat hij een ster ke ver bin ding heeft met het ele ment wa ter. Om die re den
werkt hij voor al he lend en ba lan ce rend op alle vloei stof fen in ons
lichaam, even als op onze emo ties; het heeft ster ke an ti de pres sie ve en
the ra peu ti sche kwa li tei ten. De cac tus geeft pracht i ge kleur rij ke vi si oe -
nen en opent op vrien de lij ke wij ze het hart en de geest en je kunt soms
ge beur te nis sen waar ne men die zich elders op de wereld of op het
metafysische niveau afspelen. 

Dit mid del is wat zach ter en vrien de lij ker dan ay a hu as ca, maar is de son -
danks erg he lend en krach tig; het is een beet je ener gie ker en met een ho -
ge re zin tuig lij ke la ding en lichaams be wust zijn. De smaak is bit ter, maar
niet zo sterk als ay a hu as ca en er wordt nau we lijks over ge ge ven. Daar -

naast is San Pe dro iets be ter voor men sen die ge -
nees mid de len op re cept ge brui ken. Een trip duurt
vier tot acht uur en de ‘terugkeer’ van een der ge lij ke 
mes ca li ne trip gaat soe pe ler dan bij an de re tra di ti o -
ne le psyche de li ca. San Pe dro is wat min der spi ri tu -
eel en en the o geen dan ay a hu as ca, meer lichaams ge -
richt, pro du ceert meer ge luids hal lu ci na ties, ver -
hoogt het ge hoor maar ver vormt ge lui den ook.
Mescaline zorgt er ook voor dat je beter gaat ruiken
en gevoeliger wordt voor geuren.
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� 21 Ande re mid de len; par ty drugs

Er be staan vele psycho ac tie ve mid de len, zo wel syn the tisch als na tuur -
lijk; de aan tal len lo pen in de hon der den en mis schien wel dui zen den als
we de ver schil len de pad den stoe len soor ten en de vele DMT-be vat ten de
plan ten mee tel len. Zo wat elke cul tuur had of heeft zijn ei gen mid de len:
ca cao en ta bak in Ame ri ka, kratom in Azië, hash in het Mid den Oos ten,
ibo ga in cen traal Afri ka, qat (kat, khat of mira) in Ethi o pië, Ye men en
So ma lië, Amani ta mus ca ria (vlie gen zwam) in Si be rië; de lijst gaat maar
door. Dit boek gaat al leen over de meest po pu lai re psyche de li ca, maar
te gen woor dig wor den bij voor beeld ibo ga (een oneir ogen, van het Griek -
se ónei ros ‘droom’ en gen ‘creëren’) en het ego- en pant se roplos sen de
ketamine (voor met name de pres sie) steeds vaker in therapie gebruikt,
maar zien we ook recreatief gebruik. 

Par ty drugs
Som mi ge syn the ti sche drugs zijn al ge noemd in het hoofd stuk over XTC 
maar er wor den steeds weer nieu we ont dekt of ge syn the ti seerd. Uit per -
soon lij ke nieuws gie rig heid, we ten schap pe lijk on der zoek of ge woon cri -
mi ne le winst; het is big bu si ness ge wor den en de gezondheidsrisico’s
zijn soms groot. 

Par tydrugs (uit gaans drugs) is de ver za mel naam voor ver schil len de drugs 
die wor den ge bruikt tij dens het uit gaan. Ze he ten daar om ook wel ‘club
drugs’ van we ge het mi lieu waar in ze wor den ge bruikt, soms ook
‘designer drugs’of voor de nieu we va ri an ten praat men over NPS (new
psycho ac ti ve substances).

In de par ty-sce ne zijn er le gio syn the ti sche mid de len, in de sfeer van sti -
mu le ren de op pep pers zo als speed (am fe ta mi nes) of meer con tact-be vor -
de rend (em pa togen), maar ook sek su eel sti mu le rend (en tacto gen). Dit
soort mid de len zijn voor na me lijk trypta mi nes (zo als DMT) en phe ne thy -
la mi nes (zo als 2CB of het nu meer po pu lai re 4FA dat lijkt op een zwak -
ke XTC va ri ant) in al ler lei sa men stel ling en en re cent ook vaak syn the ti -
sche canna bi no ïden en ca thi o nen (af ge leid van khat). Ze wor den ont dekt 
of uit ge von den door men sen die ge ïnteresseerd zijn om iets te cre ëren
dat bui ten de ju ri di sche gren zen (de re gis tra tie in de Opi um wet) valt
maar even (tot de wet het ver biedt) te ge moet komt aan de oer men se lij ke
wens naar spi ri tu e le zelf trans cen den tie, he do nis me en ontspanning. En
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natuurlijk aan de hebzucht van de designers, producenten en dealers
zelf. 

Voor beel den van par ty drugs zijn: 4FA, MDA, 2CB, co caïne, speed (am -
fetami nes), poppers (ero ti se ren de amyl en al kyl ni tri tes) en al ler lei va ri -
an ten daar op, maar bij voor beeld in als XTC (MDMA) ver koch te pil len
zit ten ook vaak an de re stof fen zo als MDA, mCPP, PMA, PCP of
PMMA ter wijl ook de sterk te va rieert maar de laat ste ja ren in Ne der land 
een van de gro te re pro du cen ten op we reld schaal) wel steeds toe neemt.
Steeds va ker zijn de par ty-pil le tjes niet erg zui ver, maar een mens gel
van ver schil len de stof fen en is de wer king niet goed voor spel baar. Ze
kunnen (afhankelijk van de dosering) gevaarlijk zijn. 

MDA,  2CB, 4-FA, GHB, Ke ta mi ne, lach gas
Er ko men op de markt dus nog ver schil len de an de re syn the ti sche drugs
voor en er zijn al ler lei krui den met een bij zon de re wer king, men maakt
nieu we for mu les. Een aan tal zul len we hier nog kort behandelen.

Al in 1910 werd het aan MDMA ver want te MDA (3,4-me thy leen di oxy -
am fe ta mi ne) ge syn the ti seerd door G. Man nish en W. Ja cobs on. In de ja -
ren ’60 dook het op in de drugs ce ne. Omdat het soms in de psychi a -
trie werd ge bruikt bij men sen als mo ge lij ke the ra pie voor de ziek te van
Par kin son was het re la tief goed koop en mak ke lijk ver krijg baar. Bij een
nor ma le do sis (80 tot 160 mg MDA) treedt een eu fo ri sche roes op die
meest al zo’n 4 tot 6 uur duurt. Deze is ver ge lijk baar met die van XTC
maar wordt vaak als hef ti ger en meer hal lu ci na toir er va ren. Ook MDA
staat in Ne der land op lijst I van de Opiumwet, het zit als bijproduct in
XTC.

Alexan der Shul gin syn the ti seer de in 1974 nog een an de re psyche de li -
sche drug, na me lijk 2CB, 4-broom-2,5-di met hoxy fe ne thy la mi ne. Het is
che misch ver want aan mes ca li ne, een al ka lo ïde af kom stig uit on der an -
de re cac tus sen zo als Pey o te, dat in Mexi co al eeu wen lang wordt ge -
bruikt in sja ma nis ti sche ri tu e len. In de ja ren ’90 werd 2CB in een aan tal
smarts hops in Ne der land ver kocht, soms on der de naam Nexus. Sinds
1997 is het ech ter ver bo den maar het wordt nog wel il le gaal en via in ter -
net ver kocht in de vorm van poe der, cap su les of klei ne pil len. Een pil
be vat tus sen 4 en 8 mg. Je kunt het poe der ook snui ven maar dat is niet
aan te ra den want het is pijn lijk voor je neus en de kans op ver ve len de
licha me lijk ef fec ten is gro ter dan bij slik ken. Het ef fect van 2CB is
meest al na een uur merk baar en ook hier duurt een trip zo’n 4 tot 6 uur.
Ten op zicht van XTC heeft het als groot voord eel dat je er niet of nau -
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we lijks een dip krijgt na ge bruik en 2CB is vermoedelijk niet
neurotoxisch (schade aan de hersenen) bij normale doseringen.

GHB staat voor 4-hy droxy bu taan zuur, ook wel gam ma-hy droxy bo ter -
zuur ge noemd, een erg ge vaar lijk goed je. Het komt in klei ne hoe veel he -
den van na tu re in je lichaam voor. Het werd als nar co se mid del bij ope ra -
ties ge bruikt en staat sinds 2012 op lijst 1 van de Opi um wet. GHB wordt 
in Ne der land meest al ver kocht als kleur loos drank je dat je puur kunt
drink en of ge mixt met wa ter of fris drank. Je merkt na ong eveer 15 tot 30 
mi nu ten ef fect, na 30 tot 45 mi nu ten zit je op de top en de ef fec ten hou -
den ong eveer 2 tot 3 uur aan.. De ef fec ten lij ken op die van XTC maar
dan wat sek su e ler; aan ra king wordt ster ker ge voeld en het or gas me kan
ster ker zijn, maar je bent min der be wust, soms zelfs van de we reld. Het
do se ren van GHB is moei lijk en gaat vaak mis, het ver schil tus sen een
do sis met ge wen ste ef fec ten en een do sis met nare ef fec ten is
klein. Overd ose ring kan ernsti ge ge vol gen heb ben en zelfs do de lijk zijn. 
Een heel buis je is voor de mees te men sen te veel.  Rape drugs, zo als
Rohyp nol and GHB die je kun nen verd oven en ong emerkt in een drank -
je kun nen wor den toe ge diend, zijn erg gevaarlijk en de effecten zijn
onvoorspelbaar, met ook echte dodelijke slachtoffers.

Als je GHB re gel ma tig ge bruikt kun je er aan ge wend ra ken en heb je
steeds meer no dig voor het zelf de ge wen ste ef fect (to le ran tie ont wik ke -
ling) maar voor een be gin nen de ge brui ker van ong eveer 70 kg is 0,4
buis je (1,4 mg GHB) vaak al vol doen de voor het ge wen ste ef fect. Com -
bi neer GHB nooit met al co hol of an de re verd oven de mid de len want dan
treedt de verd oven de wer king veel ster ker op en loop je ri si co op be wus -
te loos heid. GHB is sterk verslavend, en afkicken gaat heel moeilijk.

4-FA of 4-flu o ramfe ta mi ne (ook wel 4-FMP of flux) is een zwak ker
soort XTC en iets meer spee dy, het is een sti mu lant en en tac to gen. Het
werd in Ne der land re de lijk po pu lair, om dat de bij-ef fec ten (ver hit ting,
ka ter) min der zijn en de prijs re de lijk, ong eveer 4 euro per pil. 4-FA was 
le gaal maar is per 1 april 2017 ook ver bo den als lijst 1 stof volgens de
Opiumwet. 

4-FA, 4-Flu or,  4-FMP 
4-FA is in op komst als party drug wordt ook wel 4-flu or(am fe ta mi ne)
ge noemd. Het is een (nieu we) psycho ac tie ve stof die meest al voor komt
als poe der, cap su le of pil en wordt meest al ge slikt. Het poe der wordt
ver pakt in een vloei tje (bom me tje) of een cap su le of ge mengd in een
drank je. Onge veer een uur na in na me be gint 4-FA te wer ken en het
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duurt ong eveer 5-6 uur. 4-FA zit vol gens de mees te ge brui kers qua
effect tussen speed en MDMA in.

Ketamine
Oor spronk elijk een is een mid del voor pijn be strij ding of nar co se/verd -
oving in de vee art se nij, is het ook een psyche disch mid del, dat steeds
meer po pu lair wordt. Ook wordt het nu voor al door jong vol was sen uit -
gaan ders ge bruikt als trip mid del. Ande re na men voor ke ta mi ne in deze
set ting zijn: ‘K’, ‘Special K’, ‘Keta’ of ‘Vitamine K’Het wordt in re la -
tief klei ne do sis ge bruikt als par ty drug, in zwaar de re (ge ïnjecteerde) do -
ses treedt zwa re ego-oplos sing (dis so ci a tie) op en kan men vaak niet
meer be we gen,w aar bij bij voor beeld het ge voel op treedt dat han den niet
meer bij het lichaam ho ren of dat er ge voels ma tig een schei ding plaats
vindt tus sen lichaam en geest.. Door een te gro te do sis ke ta mi ne kun nen
ge brui kers dus in een ‘k-hole’ ko men, wat be te kent dat ze niet kun nen
be we gen of pra ten. Bij lang du rig en frequent gebruik van ketamine
kunnen problemen aan de urinewegen ontstaan,.

Het aan deel in ci den ten met ke ta mi ne bij ehbo-pos ten is de af ge lo pen ja -
ren toe ge no men.

Lachgas, ook be kend als ni trous (sal pe ter ach tig), ni tro of NOS, is po pu -
lair, min of meer le gaal te ver krij gen en re la tief on schul dig want het is
niet sterk psyche de lisch maar heeft een licht psycho ac tief en sti mu le rend 
ef fect en het maakt dat je grap pig gaat pra ten. De ge zond heids ef fec ten
zijn ech ter zo da nig, dat de over heid een ac tief be leid voert om ge bruik
door jongeren tegen te gaan.

De mees te van deze mid de len zijn op in ter net be schre ven en ze wor den 
daar ook voor ver koop aang ebo den. Aang ezien som mi ge mid de len in
een be paald land le gaal ver kocht wor den maar el ders weer niet, biedt in -
ter net, in com bi na tie met slim me ver pak king en en mooie nep na men, een 
juridisch ach ter deurtje.

Krui den en exo ti sche mid de len
Smart shops ver ko pen, ook via in ter net, al ler lei soor ten krui den en an de -
re spul len, zo als grow kits voor ‘echte’ paddo’s en can na bis za den, maar
ook smart drugs, zo ge noemd om dat ze ge acht wor den sti mu le rend te
zijn voor de geest en het ge heu gen te ver be te ren. Hie ron der val len sti -
mu le ren de krui den zo als guarana, yopo (ana de nanthera Pe re gri na), de
co la noot, mil de kal me rings mid de len zo als het zaad van de Blau we Lo -
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tus bloem, ont span nen de krui den zo als kratom, skullcap (glid kruid), va -
le ri aan en ook afrodis i a ca (seks-sti mu lan tia) , zo als Mui ra pu a ma,
damiana, Ginko bi lo ba en meer, ook als meng sels met fan ta sie na men.
Krui den zo als de So ma li sche qat/khat (van de hees ter Bat ha edu li), sal -
via Di vi no rum, ibo ga Ta bern an the, Mor ning Glo ry za den, Argy rea ner -
vo sa en ep he dra zijn te gen woor dig, en soms om goede redenen, illegaal, 
maar er zijn nog vele, vele andere planten met speciale effecten.

De krui den en meng sels wor den in vele ge daan ten aang ebo den, vaak ge -
com bi neerd in een cap su le of pil. De ver ko pers (in smarts hops) kun nen

meest al wel aang even wat er in zit en wat de 
te ver wach ten ef fec ten zijn, aang ezien de
pro du cen ten dit vaak niet op de ver pak king
wil len (mo gen) zet ten. Via in ter net kan veel
meer spul, ook exo ti sche krui den, wor den
ver kre gen maar daar zit na tuur lijk het ri si co
aan vast dat de dou a ne er ach ter komt wat het 
is; dan kunnen er problemen ontstaan.

Al die krui den en mid de len met ont span nen de, kal me ren de, sti mu le ren -
de of psyche de li sche kwa li tei ten, en deze over lap pen vaak, wor den vaak 
in com bi na tie ge bruikt en krij gen soms een ex tra ‘kick’ doord at er bij -
voor beeld syn the ti sche can na bi no ïden of an de re ster ke re mid de len aan
toe ge voegd zijn die meest al niet op de ver pak king staan. De mar ke ting
van deze mid de len ko pieert alle trucs en ma ni pu la tie met ho des uit de
‘gewone’ mar ke ting we reld. Ze wor den ge ïmporteerd en ver han deld on -
der ver schil len de na men en wor den soms zelfs ‘badzout’ genoemd
omdat dat nou eenmaal makkelijker importeert…

Ook re la tief on schuld i ge mid del tjes die je ge woon bij de dro gist of apo -
theek kunt krij gen, zo als hoest drank jes die dex tro met horp han, codeïne
of pseu doephe dri ne be vat ten en ook me di cij nen op re cept zo als Rita lin
en opiaten (morfi ne) wor den soms ge bruikt (of mis bruikt) om hun cog -
ni tief sti mu le ren de (zo als su per le ar ning), psycho ac tie ve, pijn stil len de,
ont span nen de of kal me ren de ef fec ten. Ze kun nen echter verslavend zijn
of lastige bijwerkingen hebben.

De nieu we syn the ti sche mid de len (NPS; new psycho ac ti ve sub stan ces)
die in steeds gro te re ge ta le op de markt op dui ken zijn soms ver ge lijk -
baar met na tuur lij ke mid de len. Er zijn syn the ti sche can na bi noïden en 

204



syn the ti sche ca thionen, zo als mep he -
drone, MDPV (3,4-me thy le ne di oxy py ro -
va le ro ne) en me thy lo ne, maar er ook heel 
ster ke sub stan ties, zo als 25-I of
25i-NBOMe die op LSD lijken.

Juist om dat van veel par ty-pil len de
exac te sa men stel ling niet be kend of niet
con stant is - je kunt er gens een pil le tje te -
genk omen dat ex tra sterk is, of er zit iets in waar je toe val lig he le maal
niet te gen kunt - zijn daar om de risico’s wat gro ter dan bij meer stan -
daard spul. Eens voor af uit pro be ren van een enk ele do sis van iets
nieuws is ze ker ver stan dig, voord at je met een groep aan de gang gaat.
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� 22 Hoe het werkt

Aller lei fi lo so fen en we ten schap pers heb ben ge pro beerd te ont dek ken
hoe de geest en het denk en wer ken. De mo der ne ma te ri a lis ti sche we ten -
schap geeft een com plexe maar te kort schie ten de uit leg over hoe elek tri -
sche im pul sen en che mi sche pro ces sen, die in onze her se nen en lichaam
plaats vin den, onze ge dach ten, emo ties en (ge luks-)ge voe lens pro du ce ren 
of ten min ste mee te ma ken heb ben. We we ten nu ong eveer wat drugs
doen, wel ke or ga nen ze be rei ken, en wel ke pro ces sen op ma te rieel vlak
zich er af spe len. De son danks heb ben we met al deze ken nis en door mo -
der ne in stru men ten en scans ver kre gen data nog geen idee wat denk en
en ver beel den is. Nie mand is in staat ge ble ken een ge dach te vast te leg -
gen of be ter te iden ti fi ce ren dan wat elek tri sche en chemische activiteit 
in de complexe hersen-kronkels in ons hoofd of in ons lijf.

Schei kun de
Het is niet no dig hier diep op al ler lei de tails van het che mi sche en bi o lo -
gi sche pro ces in te gaan. Het vol staat om te we ten dat er een be lang rij ke
rol is weg ge legd voor de se ro to ni ne (5-HT2A) re cep tor. Het ac ti ve ren
van deze re cep tor is nood za ke lijk voor de ef fec ten van de ‘klassieke’
psyche de li ca, zo als LSD (erg oli ne), psi lo ci ne uit paddo’s (tryp ta mi ne)
en mes ca li ne (phe ne thy la mi ne). La ten we ons hier, los van ing ewik kel de 
ver ha len over hor mo nen, neu ro trans mit ters, se ro tonine, oxytoci ne, dopa -
mi ne en de in te res san te maar com plexe plaat jes van waar wel ke her se n -
ac ti vi tei ten plaats vin den, maar fo cus sen op wat psyche de li ca op een
‘menselijk’ niveau doen, hoe ze op een wat hoger abstractieniveau
werken.

Tij dens een trip er va ren we een ver hoog de en meer in ten se waar ne ming, 
en lij ken ook in staat mak ke lij ker te cre ëren, de ver beel ding werkt in de
hoog ste ver snel ling. Ook kun nen we een ‘andere’ we reld, beel den en in -
zich ten waar ne men, vol ding en die we zelf ver zin nen of aang ereikt krij -
gen uit een niet-rationele dimensie. 

Er zijn in zich ten van men sen als Aldous Huxley, die aan nam dat de
psyche de li sche drugs de fil ters uit scha ke len die in for ma tie of sig na len
rich ting de be wus te geest te gen hou den of on derd ruk ken; ze ope nen ons
daard oor voor nieu we er va ring en. De men se lij ke geest fil tert vol gens
hem nood za ke lij ker wijs de re a li teit om dat er te veel in put is om te ver -
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wer ken. We ne men waar wat we aan kun nen, ge kleurd en be perkt door
onze fil ters. We be scher men ons zelf nor maal dus te gen de over wel di -
gen de in put van de zint ui gen door te fil te ren, te be per ken wat erin komt. 
De psyche de li ca ma ken het dus in die vi sie mo ge lijk om meer bin nen te
la ten en al les te ver wer ken in nieu we re a li tei ten, as so ci a ties en fan ta sie -
rij ke beeld spraak. Hux ley vond dat met een drug als mes ca li ne je veel
meer ziet en er vaart, je wordt je be wust van vi su e le hints die je nor maal
niet ziet, je hoort be ter, etc. De zin tuig lij ke gewaarwording wordt ver -
hoogd en dat is wat de meeste mensen oppikken en zich herinneren van
hun ‘trips’. 

Er is een al ter na tie ve uit leg die er van uit gaat dat we niet al leen de nor -
ma le in put van de vijf zint ui gen er va ren, maar dat we ook open staan
voor wat in het al ge meen be schre ven kan wor den als ‘denkveldgolven’.
Dit is wat we op vang en van an de ren, maar soms ook van die ren, plan ten 
of im ma te ri ële za ken. Dit íden ti teitsveld of be wust zijns veld om vat ook
za ken als ESP en te le pathie maar het is veel bre der, het is de in for ma tie -
stroom (bij ge brek aan een be ter woord) die ons om- en over spoelt en
die mo ge lijk fun da men teel onze daden en gedachten beïnvloedt.

Men sen heb ben meer dan de vijf klas sie ke zint ui gen maar spe ci aal onze
oor spronk elij ke en die pe re zint ui gen (primes) voor on tast ba re za ken als
schoon heid, eer lijk heid, ver want schap, recht vaar dig heid, even wicht en
lief de wor den in de mees te the o rie ën over waar ne ming ge ne geerd. Toch
spe len ze een gro te rol want de mees te van onze be slis sing en en ons ge -
drag zijn hier op ge ba seerd. Ze be ïnvloeden de op bouw van ons de fen -
sie sys teem, onze mas kers en de ont wik ke ling van ons ver on der stel de
zelf of ego. Die
de fen sie sys te -
men zijn no dig,
ze zijn on derd eel 
van de fil ters die
ons be scherming
bieden tegen
overbelasting. 

Maar wat als
psy che de li ca ons 
nu eens be scher -
men te gen ver -
sto ren de ge dach -
teng ol ven? Dit
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zou onze her sens be vrij den van de nood zaak om ener gie te blij ven stop -
pen in het on der hou den van die de fen sie waard oor we ons kun nen con -
cen tre ren op za ken die er wer ke lijk toe doen. We zou den vrij er zijn,
geen ener gie meer ver spil len en de we reld en onze psyche als min der
be perkt er va ren, ong ebon den, een span nen de reis. We zou den onze
‘doors of perception’ (verd er) kun nen ope nen.

Er is wel enk ele steun voor deze uit leg. Het ge voel van vrij te zijn van
ge dach te-im pul sen, het stop pen van het ‘gefladder’, van de pra ten de aap 
in ons bin nen ste is het geen ve len er va ren met be paal de en the o ge ne of
psyche de li sche drugs. Ook her se non der zoek heeft aang etoond dat er in
een be paal de psyche de li sche staat daa dwer ke lijk min der her se nac ti vi teit 
is dan in een ‘normale’ staat, iets wat ove ri gens soms ook meet baar is
tij dens me di ta tie of in een tran ce staat. Wel is dan het visuele deel van de 
hersenen weer breder actief.

Van uit dit per spec tief is het ne men van psyche de li ca een pa ra doxaal
pro ces, het gaat om eli mi ne ren of on derd ruk ken van de be hoef te om
ons zelf te verd edi gen. We kun nen onze mas kers (ego) los la ten om dat
we de ge dach tengol ven van an de ren eli mi ne ren. Daar om kun nen we
meer voe len en onze nor ma le en spe ci a le zint ui gen verd er open zet ten.
Deze uit leg gaat er van uit dat ‘gedachtengolven’ an ders zijn dan de nor -
ma le zin tuig lij ke in put, hoe wel ze on derd eel zijn van het ex tra di men si o -
na le ge heel. Het blok ke ren er van ons opent ons voor an de re fre quen ties
en la gen in de klas sie ke en me ta di men si o na le zin. We kun nen meer zien, 
ho ren, voe len en waar ne men en ‘in tu nen’ op ge heel nieu we er va ring en
en het ge bied bin nen tre den van het geen nor maal niet ge zien en ge voeld
wordt, het bui ten zin tuig lij ke, het hel der we ten, de ma gi sche we reld waar 
we ver bon den zijn met wat we ul tiem bewustzijn, liefde, Chi of de grote 
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geest noemen; daar waar de normale tijd-ruimte dimensies irrelevant
zijn.

Aldous Huxley’s idee ën over wat psyche de li ca doen, zo als in zijn boek
‘Doors of Per cep ti on’ uit 1954, heb ben veel in vloed ge had maar hij
keek ook veel bre der. Som mi ge van zijn an de re wer ken, met name de
‘Pe ren ni al Philosopy’ (Ne der land se ver ta ling ‘Eeuwige wijsheid’) en
‘Island’ (‘Eiland’) ver gro ten het be grip van wat de bo ven na tuur lij ke we -
reld be te kent. Zijn idee is dat ‘elk per soon op elk mo ment in staat is om
zich al les te her in ne ren wat hij ooit heeft mee ge maakt en zich be wust is
van al les wat over al in het uni ver sum gebeurt’. Zijn idee dat de func tie
van de her se nen en het ze nuw stel sel ons be scher men te gen gro ten deels
ir re le van te ken nis door al leen dat ge ne door te la ten dat ons van prak -
tisch nut kan zijn, wijst naar een gro te re re a li teit waar we al le maal mee
ver bon den zijn. We kun nen dit het ex tra di men si o na le noe men of het
god de lij ke, het ter rein van de Akasha kro nie ken, het quan tum-fy sie ke
11-di men sie mo del, maar sim pel weg ‘de andere wereld’ volstaat hier. 
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Aldous Huxley’s ‘Mind at Large’ con cept (ge leend van Hen ri Bergson), 
waar mee hij die ver bin ding met ‘het al’ be doelt, is na tuur lijk niet nieuw. 
In de mees te re li gies is er het stre ven naar toe gang tot het God de lijk Be -
wust zijn, de me ta di men si o na le al les over koe pe len de God waar mee ver -
bin ding kan wor den ge legd door me di ta tie, trance, gebed en rituelen.

Vol gens de the o rie van Hux ley heeft ie der mens in po ten tie een (ver bin -
ding) met die ‘Mind at Lar ge’, iets diep en ver weg van ons, niet lang er
sub jec tief (zelf) maar meer ob jec tief (ik). Psyche de li ca, maar ook me di -
ta tie en an de re met ho des en tech nie ken kun nen hel pen om ons hiermee
te verbinden.

Het ego los la ten, ons aang eno men zelf, dat is wat een trip kan be werk -
stel li gen. Als we een maal het, nor maal ver bor gen, in ner lij ke zelf be rei -
ken, het ‘ik’ bui ten tijd en ruim te, kun nen we het ma gi sche er va ren.
Maar we kun nen ons dan ook re a li se ren wat een il lu sie ons ego, onze
aang eno men iden ti teit, ei gen lijk zijn en we kun nen dan be slis sen om
zon der dat mas ker verd er te le ven of het schoon te ma ken. Het be rei ken
en re a li se ren van het ver bor gen on- en on der be wustzijn kan ons voor al
be vrij den van ons trauma ti sche verleden zodat we met een schone lei
kunnen be ginnen.

In dit pro ces kun nen we ding en te genk omen die niet zo mooi zijn, die
we zien als de mo nen of en ti tei ten, iets van bui ten ons zelf. Het maakt
niet veel uit of je wel of niet ge looft dat er een ge bied of di men sie is
waar deze ener gie ën zich op hou den, ze kun nen te voor schijn ko men en
er heel echt uit zien. Soms zijn ze ge re la teerd aan her in ne ring en, maar ze 
kun nen ook van an de re men sen ko men. Als de men sen naast je iets pro -
jec te ren, goed of slecht, pik jij het mo ge lijk op. Dit is wat groeps-er va -
ring en in ten ser maakt; je hoeft niet al leen met je ei gen de mo nen te
strijden maar ook met die van je medereizigers. 

Dit hele pro ces maakt dui de lijk waar om we voor zich tig moe ten zijn bij
het voor be rei den van set en set ting; we ope nen ons zelf voor het vol le
be wust zijn van de in ner lij ke machi ne rie van de geest, waar dan ook een
ver bin ding met de an de re we reld mo ge lijk is. Dit kan bij zon de re in zich -
ten breng en, maar ook ge va ren om dat er ver bor gen hoek jes en ka mers in 
onze her in ne ring en geest zijn die mis schien maar be ter toe ge dekt kun -
nen blij ven, ze ker wan neer de om ge ving niet sym pa thiek staat te gen over 
wat er naar bo ven komt. Ti mo thy Leary zei al tijd dat er geen slech te
trips zijn maar al leen pit ti ge lee rer va ring en, maar we we ten al le maal dat
als de set ting niet goed is, er negatieve of dramatische dingen kunnen en 
zullen gebeuren.
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� 23 De rol van ou ders en scho len

Het kwam al eer der aan de orde, maar de rol van ou ders, op voe ders,
dok to ren en de in stan ties is na tuur lijk van enorm be lang in de hele pro -
ble ma tiek rond drugs ge bruik. Naast de ge va ren voor de ge zond heid zijn
ook de ju ri di sche con se quen ties van ge con sta teerd ge bruik soms erg be -
drei gend, van school ge stuurd wor den is dan nog maar het be gin. Men
kan po gen het al le maal te gen te gaan, maar dat lijkt in de hui di ge tijd
dwei len met de kraan open, dus wat is een verstandige aanpak?

Hoe gaan we om met kin de ren die pad den stoe len, XTC, of can na bis wil -
len gaan ge brui ken of dat al doen, of op een sport club-feest je al eens
lach gas ge bruik ten? Het zijn de teen agers, maar ook nog jong ere kids
heb ben er mee te ma ken, die ho ren er over, zien mis schien ou de ren en
vin den het span nend. Ze ker can na bis is al bij na nor maal. Wie nooit een
stic kie heeft ge rookt telt niet mee, maar je kunt ook echt gaan trip pen bij 
een ste vi ge do sis, bij voor beeld in een hash-koek je. Men kan het ver bie -
den en wijst dan graag en soms wat overd re ven op de ne ga tie ve ef fec -
ten, be na drukt dat het ver bo den is, dat er le ga le risico’s zijn bij ge bruik,
dat er steeds meer getest wordt, maar helpt die aanpak ook?

Wie eens rond loopt op een mid del ba re school of be roeps oplei ding kan
snel zien dat er vol op ge bruikt wordt, mis schien in het ver bor ge ne, maar 
net als met ro ken is het haast niet te gen te hou den. Mis schien ko pen de
jong eren het niet zelf, maar ze vin den echt wel een ma nier om een pils je, 
een pak je si ga ret ten of een joint te be macht i gen. De stap naar wat ster -
kers, een pil le tje voor een feest je, is snel ge maakt. Dat hou je maar een
beet je te gen door al ler lei wet te lij ke maat re ge len, voorlichting, posters of 
bangmakerij.

En maak je het te zwaar, te streng, drei gend met straf fen, dan doet men
het in het ver bor ge ne. Dan volgt er meer con tro le, nog streng ere straf -
fen; een cul tuur van ont ken ning en lie gen groeit. Veel kids we ten ge -
bruik voor hun ou ders goed te ver ber gen, soms ja ren lang. Maar daar mee 
is ook de com mu ni ca tie op an de re ge bie den in ge vaar, de open heid in
het con tact verd wijnt, lie gen wordt een ge woon te. Open heid en een ze -
ke re vrij heid om fou ten te ma ken is es sen tieel in de op voe ding, an ders
groei en we op tot angstige robots en control-freaks.
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Kin de ren ex pe ri men te ren, zo le ren ze ook, en dat wil len we ze ook niet
af ne men, het is hun groei pad naar vol was sen heid. Dat gaat niet al leen
over ro zen, fou ten ma ken hoort er bij. Het is al leen zo jam mer, dat de
con se quen ties van ons ge drag te gen woor dig zo vre se lijk door wer ken.
Die leu ke foto op Fa ce book, wat rare tekst jes in een email aan een
vriend je, een groeps fo to op het strand met al le maal een stic kie in de
hand, dat kan je la ter nog duur te staan ko men. Alles wordt er gens wel
be waard en kan op dui ken. Die trend, de di gi ta le en niet meer wis ba re
vast leg ging van al les en nog wat, van school on der zoe ken tot me di sche
ge ge vens door ons zelf of door het sys teem, wordt tot een soort ge vang -
enis, een soort kooi, die ook nog trans pa rant is. Ver schil len wor den uit -
ver groot. De ma ni fes te en voel ba re di ver si teit, de transpa ran tie van ver -
schil len tus sen arm en rijk, met en zon der oplei ding, qua et ni sche of re li -
gieu ze ach ter grond hebben al tot politieke omwentelingen geleid
(Occupy, Piketty, Trump, Wilders, populisme) 

De trans pa ran tie en daard oor in per king van de vrij heid om fou ten te ma -
ken is psycho lo gisch een rare fac tor, we wil len ook wel eens vrij zijn.
Dat speelt een rol in trends als de festiva li sa tie, er ko men steeds meer
fes ti vals en out-door events. Men ziet die als kans voor ‘echt contact’ en 
als ont snap ping uit de ‘virtualiteit’ van de di gi ta le com mu ni ca tie, daar
kan men nog ‘vrij’ zijn (en drugs ge brui ken). Met het ri si co van fou te
spul len, fout ge zel schap, fou te trip en toch ook weer die Fa ce book of
Instag ram plaat jes, over hoe leuk het wel niet was. Het zijn juist de
jong eren, die zich, en dat is heel na tuur lijk en ge zond, ver zet ten te gen
op ge leg de nor men en waar den, maar ze krij gen de con se quen ties wel
voor hun kiezen, alles staat wel ergens.

De ech te ar gu men ten te gen 
De cri mi na li se ring van drugs ge bruik is waar schijn lijk het bes te ar gu -
ment om kin de ren ver te hou den van drugs; ook zij be sef fen dat pro ble -
men met de wet, zo als ge vang enis straf, een straf blad of zelfs maar re gis -
tra tie als ge brui ker, niet han dig zijn. De ‘war on drugs heeft veel meer
slacht of fers ge maakt dan de mid de len zelf en het ge loof in de rechts staat 
en de recht vaar dig heid van het sys teem zelfs fundamenteel aangetast,
zeker in de VS.

Maar hoe maak je kin de ren dui de lijk, dat opa van we ge z’n glau coom
wel aan de weed zit of dat tan te op ay a hu as ca-trip naar Peru gaat en daar 
ent hou si ast over ver telt, maar dat zij dat niet mo gen. Je mag wel le gaal
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dronk en wor den of ro ken, maar die an de re leu ke ding en, en ze zijn in de 
ogen van de kin de ren voor al leuk, dat mag niet. 

Er zijn dui de lij ke en door re search on der steun de ar gu men ten waar om
drugs ge bruik op jonge leef tijd, dus voord at de her se nen he le maal vol -
groeid en ont wik keld zijn, de ont wik ke ling be ïnvloedt. Net als al co hol
en ro ken heb ben psycho ac tie ve stof fen in vloed en meest al ne ga tie ve in -
vloed op de ont wik ke ling, die ge remd of een zij dig wordt. Die in vloed is
er al voor de ge boor te, re den waar om zwang er schap en drugs el kaar ste -
vig bij ten. Ze ker bij kin de ren is het dus zaak, de her se nen en het ze nuw -
stel sel ruim te voor ont wik ke ling te ge ven en dus de fysio logische en
cognitieve ontwikkeling niet te frustreren.

Het con tra-ar gu ment is hier, dat we jong eren wel al ler lei psycho-ac tie ve
me di ca men ten voor schrij ven (ritalin, anti-de pres si va, veel stan daard me -
di cij nen) en ook nog op steeds jong ere leef tijd. Is dat dan niet ge vaar lijk, 
zal een slim kind dan vra gen; waar om pakt de kos ten-ba ten over we ging
daar dan wel zo uit, dat we steeds meer van dat spul voor schrij ven? Of
is dat voor al mak ke lij ker en voord eli ger voor het sys teem, dat met die
‘lastige’ kinderen niet goed raad weet?

Bij de angst voor groei-sto ring en door ge bruik kun nen we na tuur lijk ook 
be sef fen, dat we dan voor al bang zijn dat de in tel li gentie (in het Wes ter -
se mo del, dus heel ra ti o neel en in di vi du eel) zich niet goed ont wik kelt.
Onze Wes ter se vi sie op in tel li gen tie, daad kracht, am bi tie en der ge lij ke
past erg bij onze stressvol le mo der ne we reld en de rat ra ce om indivi -
dueel succes te hebben. 

Maar is dat niet meer om ge vings be paald (epi genetisch) dan echt ‘na -
tuur lijk’? Of ie mand daard oor ook ge luk ki ger, aar di ger of so ci a ler wordt 
is maar de vraag. We sco ren ge mid deld als Wes ter se men sen be ter in dat 
op zicht, an de re cul tu ren zijn min der ma te ri a lis tisch, min der “Wes ters”
in tel li gent, maar mis schien ge luk ki ger. Intel li gen tie is dan een mas ker,
een aan pas sing, die lang za mer hand onze ge nen is bin neng eslo pen (evo -
lu ti o nair, niet zo als Darwin, maar zo als Lamarck dat zag). Ons op voe -
dings mo del stuurt ook onze gees te lij ke ont wik ke ling in een be paal de
rich ting, wel pas send bij de zo ge naam de uit da ging en, maar misschien
niet optimaal in een bredere visie op ‘menszijn’. 

Er is ook het ar gu ment, dat je van soft drugs mak ke lijk naar psyche de li -
ca en hard drugs over stapt. Dat blijkt voor vol was se nen min der een ri si -
co, maar juist bij kin de ren is de stap van het ene ver bo den mid del (dat
ze over al te genk omen zo als can na bis) naar de in eer ste in stan tie best wel 
leu ke ding en als pep pers en XTC-acht i ge em pa to ge ne of sti mu le ren de
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pil le tjes niet on denk baar. Een por tie paddo’s kan een gro te re stap be te -
ke nen, en ook een heel an de re er va ring breng en, maar het ligt in de zelf -
de lijn van ver bo den ding en, en wordt mis schien door de zelf de vriend jes 
of de a lers aang ebo den. Je houdt dat niet te gen, want de scheids lijn tus -
sen de re la tief ‘softe’ en de meer ing rij pen de mid de len is niet erg dui de -
lijk als men daar geen goede informatie en voorlichting over heeft
gekregen.

Drugs ver min de ren het be sef van nor men en waar den, wordt ook wel
ge steld. Dat is ze ker voor em pa to ge ne en sti mu le ren de mid de len als
XTC het ge val, ze ker als er bij de jong eren spra ke is van rem ming en,
van on be nul over ding en als seks, emo ties, ag gres sie. Dan gaan de rem -
men mak ke lijk los, gaat men te ver, is er groeps druk, ont staan trauma’s,
toe stan den, ong e wen ste zwang er schap pen, SOA’s of er ger. Die ge va ren
ont ken nen of bui ten beeld hou den is geen goe de aan pak, voor lich ting en 
com mu ni ce ren is ei gen lijk de eni ge ma nier om de risico’s, die er ook
echt zijn, wat in te perken.

Veel van de verd er ge bruik te ar gu men ten te gen drugs ge bruik blij ken
wat hol, overd re ven en daar om niet echt ge loof waar dig.

Ontken nen, ver bie den, ac cep te ren of sti mu le ren?
Een juis te aan pak is moei lijk, en de om stan dig he den spe len een gro te
rol. In Amster dam is een stic ky op school geen ramp, in Isla mi ti sche
lan den kan het een ramp en ge vang enis straf of er ger be te ke nen. De di -
rec te om ge ving, de klas ge no ten, de wet, de re li gie, het ‘politiek
correcte’, het speelt al le maal mee en er is geen universele aanpak. 

Zelfs als we naar de voord elen kij ken, bij voor beeld voor stress-be han de -
ling, toe ne men de zelf ken nis en ver wer king van trauma’s, kan een in di vi -
du e le the ra peut of psychi a ter mis schien wel vin den dat je er be ter van
wordt, maar dat ook uit dra gen en uit voe ren is een an de re zaak. Ook als
ou der kun je mis schien zelf wat ge mak ke lij ker te gen dit soort ding en
aank ij ken, maar ga je dat ook ui ten? Via de school en de vriend jes kan
het mak ke lijk en las tig te rug ko men, en op som mi ge scho len wordt daar
echt naar gezocht en klikken bevorderd. 

Sta je be kend als ‘ge brui ker’, dan krijg je al snel het la bel ‘ver slaafd’ en 
dat kan ernsti ge con se quen ties heb ben. Je kunt uit de ou der lij ke macht
ont zet wor den, je baan ver lie zen, niet om dat je ver slaafd bent, maar om -
dat in de pu blie ke opi nie en voor de in stan ties ge bruik en ver sla ving bij -
na iden tiek zijn. De fei ten spre ken dat te gen, ve len ge bruik ten mor fi ne
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bij ong eval len of ziek tes en wer den he le maal niet verslaafd, maar dat is
het algemene idee.

Je mag als ou der mor di cus te gen ex pe ri men ten op dit ge bied van je kin -
de ren zijn, ook goed ge ïnformeerd en heel ra ti o neel, maar ont ken nen dat 
het een is sue is, dat helpt ook niet. Nieuws gie rig heid, gril li ge hor mo nen, 
groeps druk, toe val li ge om stan dig he den, winst be jag van de a lers (vaak
me de scho lie ren), de jong eren wor den mak ke lijk ver leid of zelfs ge -
dwong en mee te doen, om ook eens iets te proberen. 

Voor lich ten, de dis cus sie aang aan, de pro ble men of op ko men de si tu a ties 
niet ne ge ren, maar er over pra ten; com mu ni ca tie is de eni ge ma nier die
werkt. En daar bij be sef fen dat je als ou der of school niet de eni ge bron
van in for ma tie bent, men praat er on der el kaar over, in ter net en so ci a le
me dia zijn uit wis se lings plek ken en zelfs op de pu blie ke te le vi sie kom je
programma’s over drugs te gen. Bang ma ke rij werkt vaak ne ga tief, men
ge looft het niet of ziet dat als re pres sief, als iets waar men zich tegen wil 
verzetten.

Dus wat is een goe de aan pak? In de Ne der land se si tu a tie valt ‘gebruik’
nog een beet je in de zelf de ca te go rie als ro ken, tatoeage, drink en of on -
ve rant woor de lijk weg ge drag. De wet te lij ke sanc ties val len mee in ver -
ge lij king met veel an de re lan den, al leen bij be paal de over heids func ties
is ge bruik echt een pro bleem, denk aan po li tie, jus ti tie en de mi li tai ren,
maar een joint je is geen hals mis drijf. Dat maakt er over pra ten iets ge -
mak ke lij ker, en opent ook de weg voor se rieu ze dis cus sie en com -
municatie over wat er verder nog kan en mag.

Er zijn men sen, die zelfs ge za men lijk ge bruik van ou ders en kin de ren
pro pa ge ren. Daar is dis cus sie over, men maakt zo twee we rel den, één
bin nen het ge zin, en één er bui ten waar an de re nor men heer sen. Ook
psycho lo gisch zijn er be zwa ren, veel trau ma ti sche er va ring en ont staan
nu een maal in de ge zins si tu a tie. Gaat men die opra ke len, maar mo ge lijk
niet oplos sen, om dat men nu een maal geen the ra peut is? Aan de an de re
kant, ou ders kun nen die vei li ge om ge ving bie den waar in een ‘ech te do -
sis’ misschien duidelijk maakt wat dit soort middelen doet. 

Het ge lei de lijk aan en met klei ne re do ses ge brui ken, de prak tijk bij veel
jong eren, heeft schijn baar geen hef tig ef fect en zorgt niet voor zelf ken -
nis of door bra ken, maar brengt wel ge wen ning en so ci a le ver sla ving aan 
de ‘scene’. Dan mist men ook de kans op de ‘grote sprong voorwaarts’
die vol was sen gebruikers rapporteren.
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Er is wat voor te zeg gen, de eer ste keer een ste vi ge do sis te ne men, De
eer ste er va ring blijkt vaak de meest hef ti ge en trans for me ren de, soms
hoor je dat men één trip wel vol doen de vond en verd er niks meer wil. 

Bo ven dien, als men weet wat de ef fec ten zijn, past men wel op voor een
toe val li ge snuif of wat pad den stoe len, dan is er een ze ke re eer bied voor
de kracht van de middelen.

Ook on der psychot he ra peu ten en psychi a ters die met dit soort mid de len
heb ben ge werkt zijn ei gen lijk twee scho len. De ene ge looft in klei ne do -
ses, maar va ker ge bruik, de an de re zet lie ver ste vig in om de verd edi -
gings-mecha nis men in één keer te doorbreken. 

Effect op school presta ties
De angst van ou ders is dat ook de school pres ta ties be ïnvloed wor den
door ge bruik. Dat is ze ker bij ge re geld can na bis ge bruik wel het ge val,
de am bi tie verd wijnt, men doet het rus tig aan. In de he den daag se cul tuur 
met steeds tes ten en exa mens past dat niet, maar het is de vraag of dat
voor ADHD of over-stres ste kin de ren toch niet positief uitwerkt. 

Het is ook zo, dat ie de re bi oche mi sche ver sto ring, al co hol, drugs of ge -
nees mid de len, maar ook slecht eten of ge brek aan be we ging de ont wik -
ke ling en groei van de her se nen be ïnvloedt. Echt lang du rig on der zoek
daar naar is er niet veel, men ver wijst meest al naar de wel hef ti ge ef fec -
ten van ge bruik gedurende de zwangerschap.

In ge meen schap pen waar het ge bruik van mid de len min of meer nor maal 
is zo als in de San to Dai me in Bra zi lië schijnt men zich over het ef fect op 
de ge zond heid van kin de ren niet erg druk te ma ken, en doen kin de ren op 
vrij jonge leef tijd en ook zwang ere vrou wen ge woon mee. Dit kan on -
we tend heid of onk un de zijn, maar er zijn in ie der ge val geen dui de lij ke
negatieve gevolgen. 

Wel zien we dat niet alle mid de len de zelf de ef fec ten heb ben op alle leef -
tij den. Bij XTC en an de re par tydrugs zien we bij pu bers vaak een meer
ac tief ge drag, de sti mu lant werkt hef ti ger door en de se ro to ni ne is snel -
ler op, de rem men gaan eer der los. Bij ou de ren is het ef fect meest al wat
ge ma tig der. Er wordt ook wel ge steld, dat zwa re mid de len zo als LSD
mis schien be ter pas ge bruikt kun nen wor den als de jeug di ge over moed
voor bij is, dat een wat meer vol was sen ge bruik (ou der dan plm. 30 jaar)
meer oplevert qua inzicht en verwerking. 

De zwaar de re psyche de li ca zijn niet of zeer wei nig ver sla vend, ook qua
so ci a le ver sla ving veel min der dan can na bis. Bij na nie mand neemt ze
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da ge lijks, er is ook to le ran tie waard oor dat niet werkt. Ook XTC kun je
niet ie de re dag ne men, het werkt ge woon niet goed meer. Dat wil niet
zeg gen dat ge re geld ge bruik van al ler lei pil le tjes geen ef fect heeft. Vaak 
zien we dat men dan ‘zelf’ dat ge luks ge voel dat sa men hangt met se ro to -
ni ne niet meer kan op wek ken zon der ‘hulp’, mensen gaan er wat ‘leeg’
uitzien.

Ge bruik ver raadt zich
Als je er op let, kun je meest al wel zien of ie mand ge bruikt of ge re geld
ge bruikt. Bij acuut ge bruik is het vrij mak ke lijk, de pu pil len zijn ver -
wijd, de re ac ties en oog op slag ver ra den de in vloed van mid de len. Bij
ge re geld ge bruik zijn er in het ge drag an de re in di ca to ren, bij can na bis
en bij speed is er de le thar gie, het laat maar waai en. Men praat erg po si -
tief over de sce ne, wil naar feest jes of fes ti vals, en aang ezien mid de len
niet goed koop zijn, wordt het zak geld niet meer uit ge ge ven aan kle ren
en dergelijke of zoekt men een baantje erbij. 

Aank open en be ta ling en via het in ternet, mis schien af ge le verd bij een
ver trouwd adres je, la ten spo ren na; he le maal ver ber gen kun je het niet
en waar schijn lijk houdt de CIA, DEA of NSA dat ook leuk bij. Dat kan
in de toe komst voor ver ras sing en zor gen, bij voor beeld het weigeren van
visa.

Let op het soort vriend jes, hun kle ding, de nei ging tot con for me ren aan
een be paal de sub cul tuur, qua mu ziek soort, ta toe a ge, uit gaan, keu zes qua 
video’s of le zen. Sur fen, in ter net aank open, Net flix, Fa ce book, ook daar
wor den spo ren na ge la ten die niet al leen voor ou ders, maar ook voor in -
stan ties informatie bevatten. 

Ook hier geldt dat meer be trok ken heid en meer com mu ni ca tie meer in -
zicht geeft in het ge drag dan op af stand hou den en ne ge ren. De ge dach te 
van veel ou ders, dat hun kin de ren hen al les ver tel len, is wat na ïef; te
goed van ver trou wen zijn is con tra pro duc tief. Men zal ge bruik ver zwij -
gen, des te meer wan neer daar con se quen ties aan ver bon den zijn. Wan -
neer kin de ren er wel over pra ten, is dat vaak op een af stan de lij ke ma -
nier; we heb ben op school ge hoord, dat, etc. Dat kan een in di ca tie zijn
voor ei gen ge bruik of ten min ste se rieu ze in te res se, en mis schien een uit -
no di ging om er eens se rieus over te pra ten. Niet om al te vrien de lijk mee 
te gaan en goed te pra ten, ou ders en op voe ders mo gen best hun eigen
mening geven, ook als die niet direct wordt geaccepteerd.

Als er al ge bruikt is, en de er va ring hef tig of zelfs over wel di gend was,
kan dat thuis ook naar vo ren ko men. Dat is een ge voe li ge si tu a tie, want
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het kind moet wel de er va ring kun nen plaat sen en ver wer ken, heeft daar -
bij steun en lief de no dig maar ook hulp bij het re la te ren aan de ‘nor ma -
le’ we reld, een re a li ty check. Dat kan een kans zijn voor verd ie ping van
de ou der-kind re la tie maar als dat niet goed lukt de oor zaak zijn van een
trau ma; het ver trou wen kan diep be scha digd ra ken. Hier kan het ge brek
aan in zicht en re la ti ve ring bij de ou ders of op voe ders zich wre ken, want
het kind voelt snel dat de ander er niets van begrijpt. 

Het helpt als de ou der zich zelf ook bloot geeft en ver telt over de ei gen
er va ring en, die mis schien in de na tuur plaats von den, mis schien mys tiek
of re li gieus wa ren, maar ook ing rij pend, trans for me rend en be ang sti -
gend. Kwets baar heid in de di a loog is een won der mid del, het brengt de
par tij en op het zelf de ni veau, min der hi ërarchisch, meer de lend. In zulk
soort si tu a ties is tijd ne men, een rus ti ge plek op zoe ken en niet te snel
oordelen of verwijten het devies. 

In ernsti ge si tu a ties, bij zwa re bad trips of wan neer het echt uit de hand
liep, is pro fes si o ne le hulp no dig. Die is niet mak ke lijk te vin den, dan is
zoe ken op het in ter net en raad vra gen bij de or ga ni sa ties die zich daar
mee be zig hou den, zo als drugsad vies.nl, jel linek.nl, drugs in fo team.nl of
drugslijn.be een goe de weg en de huis dok ter zou ook wel wat contacten
kunnen hebben.

Waar drugs ge bruik in een min of meer ‘normale’ si tu a tie op duikt, zo als
wan neer men mor fi ne krijgt voor ge schre ven, wan neer een fa mi lie lid om
me di sche re de nen can na bis ge bruikt of in ter mi na le si tu a ties waar mid -
de len soms zie len rust breng en, is er ze ker een kans om de discussie aan
te gaan.

Pushers en dealers
Waar koopt of krijgt men de spul len, daar zit een deel van de pro ble ma -
tiek. Een kof fie shop in de buurt, de a lers op het school plein, maar meest -
al koopt men van mede-scho lie ren die wat on der ne men der zijn. Die ge -
brui ken wel de zelf de met ho des als de vol was sen drugs han del: eerst wat
gra tis pro be ren, een sce ne bou wen en een groepje op zet ten (peer pres su -
re), er gens een vei li ge plek cre ëren voor han del en ge bruik, hel pen dat
ge bruik te ver ber gen, men leert snel wat werkt. Niet voor niks wor den in 
kast jes op school ge re geld mid de len aang etrof fen, ook in hoe veel he den
en dus be doeld voor de han del. Ove ri gens zal men op school zel den
LSD of ay a hu as ca te genk omen, dat gebruik je niet geregeld, en er is niet 
veel aan te verdienen. 
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Een spe ci a le si tu a tie ont staat, wan neer men on ver wacht en ong ewenst
te gen een psyche de li sche er va ring oploopt. Dat kan om dat men on we -
tend wat te veel hash-koek jes neemt -die heb ben soms on ver wacht hef ti -
ge uit wer king- maar ook wan neer ie mand je zo ge naamd iets on schul digs 
geeft of iets in je glas doet, zo als GHB en an de re ‘rape-drugs’ en je
plot se ling in een an de re be wust zijnstoe stand belandt.

Dat kan tot ge vaar lij ke si tu a ties lei den, maar ook tot trauma’s en bad
trips. In zo’n si tu a tie is na zorg no dig en is hulp vra gen van ex perts aan
te ra den, dit los je niet op met een aai over de bol. Ze ker wan neer men
geen enk ele er va ring heeft is zo’n on derd om pe ling heel ang stig, ank ers
wor den weg ge rukt, de we reld ver liest z’n vas tig heid. Als er dan ook
verd er spra ke is van mis bruik, sexu eel ge weld of be drei gen de si tu a ties
zo als een ar res ta tie is professionele begeleiding nodig. 

Soms is er geen spra ke van op zet, en merkt ie mand pas la ter, maar wel
vrij plot se ling dat er wat mis is, mis schien in si tu a ties die niet goed pas -
sen, in het ver keer of tus sen men sen die er niets van be grij pen. Men
denkt dan dat er me disch iets fout zit, dat men dood gaat, een her sen bloe -
ding heeft, ver gif tigd is, de pa niek slaat toe. Ge luk kig be grij pen steeds
meer men sen dit soort si tu a ties, ze ker op fes ti vals. In dat soort si tu a ties
is het voor be han de len de in stan ties ook erg be lang rijk om te we ten, wat
mo ge lijk de oor zaak was, neem of geef daar om res ten van een drank je,
koek je of zelfs over geef sel mee, zodat men kan uitzoeken welke stof de
oorzaak was.

Als con clu sie, voor ou ders en op voe ders, maar ook voor po li tie en hulp -
ver le ners is de al ge me ne aan be ve ling om voor al niet te con tro le rend en
hef tig te re a ge ren op si tu a ties waar spra ke is van ge bruik. Pro beer zelf
goed ge ïnformeerd te ra ken, niet te ont ken nen dat ook jouw kind of pu -
pil mo ge lijk wat ge bruikt of wil ge brui ken, en in ge sprek te blij ven. Een
hef ti ge re ac tie of bij voor beeld krach tig vast hou den of ar res te ren en af -
voe ren leidt tot een te gen re ac tie, een emo ti o ne le of zelfs ge welds spi raal
start; de com mu ni ca tie slaat dood en ong eluk ken kun nen zo maar ge beu -
ren. Weg lo pen, zich zelf iso le ren, wan neer de com mu ni ca tie stokt gaat
men het op een an de re ma nier ver wer ken en dat is niet al tijd een ge luk -
ki ge keus. Blijf te gen over jong eren open, tolerant, maar ook duidelijk;
er zijn gevaren en risico’s, maar die kunnen we ook relativeren.
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� 24 Die ren, plan ten en sja manis me

Niet al leen men sen ge brui ken drugs. Ook al ler lei die ren hou den van
psycho ac tie ve stof fen en mis schien heb ben onze idee ën over de ver -
schil len tus sen dier lijk en men se lij ke be wust zijn een update nodig. 

Om te be gin nen: bi o lo gisch lij ken de her sens van die ren en men sen erg
op el kaar. Ver der ge brui ken die ren en in sec ten ook psyche de li ca en
gaan er soms ac tief naar op zoek. Het is al ge meen be kend dat die ren, na -
dat ze van al co hol, ta bak en der ge lij ke heb ben ge proefd, ver slaafd kun -
nen ra ken of al thans de smaak te pak ken krij gen. Ro ken de apen, dronk -
en oli fan ten, ma ri hu a na kau wen de gei ten; veel die ren zijn heel men se -
lijk in hun voor keu ren voor stemmingbepalende en geestverruimende
planten. 

De Ita li aan se Ge or gio Samori ni in ‘Dieren en Psychedelica’ (2002), ook 
ver wij zend naar eer der werk van Ro nald Sie gel, heeft aang etoond dat
die ren niet al leen der ge lij ke voor keu ren ver wer ven doord at we ze dat le -
ren, dus door men se lij ke ing re pen, maar ook zelf op zoek gaan naar de
ef fec ten. Dit ge beurt niet al leen na het per ong eluk eten van een psycho -
ac tie ve plant of fruit, maar doelgericht.

Die ren trip pen ook graag
Er zijn tal rij ke voor beel den. Zoog die ren maar ook in sec ten hou den van
psycho ac tie ve stof fen en in veel ge val len blijkt het dat het niet de men -
sen wa ren die de die ren ge leerd heb ben om ze te ge brui ken, maar dat de
mens juist dier lijk ge drag imi teert. De man dril len en gorilla’s op zoek
naar wor tels van de sterk psycho ac tie ve iboga (Ta bern an the) heb ben in -
heem se stam men in Equa to ri aal Afri ka ge ïnspireerd om de ibo ga wor tel
tij dens de Ebo ga ini ti a tie ri te bin nen het Bwi ti ge loof te ge brui ken. De
ja gu ar deelt zijn naam met yagé, een van de ing re di ënten van ay a hu as ca, 
omdat deze klimplant een favoriet is van het dier.

Ook in sec ten zijn ac tief op zoek naar spe ci fie ke plan ten. Vlie gen die
dood lij ken neer te val len wan neer ze dicht bij een ama nita ko men, daar -
om ook wel vlie gen zwam ge noemd, zijn niet dood maar high. Ze lij ken
door, maar zijn ge nie tend van hun trip en zul len na een paar uur weg -
vlie gen en weer tot le ven ko men, ter wijl andere hun plek innemen.

Wan neer koei en de ef fec ten ont dek ken van be paal de onk rui den (cra zy
weeds) wor den ze ge ob se deerd door het zoe ken naar en eten van deze
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‘locoweeds’ en ra ken ze zelfs ver slaafd, met scha de lij ke ge vol gen. De
in te res se in en soms sym bi o ti sche re la tie met be paal de psycho ac tie ve
plan ten kan lei den tot een ge dro geer de sta tus en ver sla ving, maar ook tot 
een re la tief vreed za me co-exis ten tie. Niet alle drugs ge bruik door die ren
is ne ga tief of ge vaar lijk. Die ren kun nen de stof fen ‘misbruiken’ of in
har mo nie er mee le ven, ver ge lijk baar met de ma nier waar op men sen om -
gaan met drugs. Som mi ge drugs zijn meer ver sla vend (en er zijn dui de -
lij ke ont wen nings ver schijn se len zo als bij lo coweeds) ter wijl an de re ge -
woon een mooie ‘buzz‘ lijken te geven.

Sa mo ri ni geeft vele voor beel den van die ren op zoek naar psyche de li sche 
of hal lu cin oge ne, maar ook me di sche ef fec ten. Zo eten kat ten be paal de
gras sen die er voor zor gen dat ze hun maag rei ni gen door te kotsen.

De bi o loog Michael Huffman be stu deer de wil de chim pan sees in
West-Afri ka en merk te dat zij be wust op zoek gaan naar me di ci na le
plan ten met ef fec tie ve an ti pa ra si tai re wer king; zij heb ben een ei gen
‘kruidendokter subcultuur’ ont wik keld. Op ba sis van al deze voor beel -
den blijkt dat veel van de vroe ge me di sche ken nis niet door de mens
ver wor ven is maar ont leend aan het observeren van dierengedrag.

De ef fec ten op die ren of in sec ten die psyche de li sche stof fen con su me ren 
kan ui ter aard niet in cog ni tie ve ter men wor den be schre ven, maar het ge -
drag van deze die ren laat zien dat hun re ac ties ver ge lijk baar zijn met wat 
men sen er va ren, in clu sief hal lu ci na ties. Expe ri men ten met die ren die
LSD en andere stoffen kregen ondersteunen dit.

Het toe ken nen van een soort be wust zijn en in ten ti o na li teit en zelfs vrije
wil aan die ren is nog al een stap, maar uit het werk van Sa mo ri ni blijkt
wel dat het be sef van de uni ci teit van de mens en de an tro po cen tri sche
we reld vi sie aan heroverweging toe zijn.

Ook ri tu eel ge drag is niet spe ci fiek men se lijk. Kij kend naar het ge drag
van die ren laat dat ver schil len de soor ten ri tu eel ge drag zien. En dat zijn
niet al leen pa rings ri tu e len, ze to nen ook emo ties, zo als elke hond-, kat-
of paar den-ei ge naar weet. Om een tref fend voor beeld te ge ven: oli fan ten 
stop pen om te rou wen als ze een oli fant kar kas vin den. Als het om een
fa mi lie lid gaat rou wen ze lang er. Vraag je zelf eens af of jij de sche del
van een overleden familielid zou herkennen.
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Men zou kun nen zeg gen dat we (op een evoluti o nai re ma nier) ri tu e len
van de die ren heb ben ge ërfd. Kan dro men, die an de re ei ge naar di ge toe -
stand die we de len met die ren zelfs ou de re wor tels heb ben en mo ge lijk
een er fe nis zijn van de plan ten we reld? Denk eens na over leraar plan ten
(te acher plants), hoe som mi ge plan taar di ge stof fen telepa thi sche con tac -
ten in du ce ren of ver be te ren en hoe on der bepaalde bomen het dromen
wordt gestimuleerd.

Be wus te plan ten, dromen en le raar plan ten
In het ka der van ri tu eel ge bruik wor den ay a hu as ca of pey o te vaak be -
schouwd als le raar plan ten, en ti tei ten die ons hel pen om ons zelf en de
na tuur (be ter) te be grij pen. Er zijn veel ver ha len over hoe deze plan ten
men sen heb ben ge hol pen om ge ne zing, ge nees kracht i ge plan ten of eet -
ba re vruch ten te vin den en in het al ge meen in for ma tie over de plan ten -
we reld heb ben over ge dra gen aan men sen. Men kan dus spe cu le ren dat
het plan ten rijk (in clu sief pad den stoe len, etc.) com mu ni ceert via de
droom toe stand. Dit ver on der stelt een soort be wust zijn dat veel verder
gaat dan de huidige wetenschap en biologie accepteren.

De al ge me ne op vat ting is dat de plan ten geen neu ro nen heb ben en dus
ook geen ge voe lens en geen ma nier van in ter ne com mu ni ca tie, be hal ve
de che mi sche. Maar kijk hier eens naar van uit een an der per spec tief.
Die ren en men sen zijn op een be paal de ma nier net plan ten die be slo ten
heb ben om te be we gen en daar om beet jes aar de (voed sel) in hun ma gen
mee moe ten dra gen. Om dit te doen moes ten ze verd er een zin tuig sys -
teem ont wik ke len dat be we ging mo ge lijk maak te, met zint ui gen als 
aan ra king/ge voel, geur, zicht en feed back. Plan ten ble ven sta tisch, be -
we gen niet van plek naar plek, en hebben daarom geen neurologisch
systeem nodig.

Maar waar om zou den plan ten geen an de re zint ui gen en dus een (an der)
soort ze nuw stel sel heb ben? Het blijkt dat plan ten en met name bo men,
ge voe li ger zijn en be ter in staat tot ‘opzettelijke’ ac ties dan werd aang e -
no men. Bo men kun nen com mu ni ce ren via fer omo nen en myce li um en
re a ge ren fy siek op mis bruik, zo als slaan of scha de toe breng en. Ze ge -
brui ken en be ïnvloeden ook in sec ten voor hun ter ri to ri a le verd edi ging.
Ook hun ma ni pu la tie van het ei gen DNA om be ter met be drei gen de si tu -
a ties om te kun nen gaan, is op mer ke lijk. Plan ten heb ben veel so ma ti sche 
mu ta ties (ver wor ven mu ta ties), een ve ran de ring in de ge ne ti sche struc -
tuur die niet wordt ge ërfd van een ou der maar in ci den teel plaats vindt om 
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nieu we va ri an ten te ont wik ke len en be drei ging en te pa re ren. Ook lij ken
bomen het weer te kunnen voorspellen, ze anticiperen in hun
vruchtopbrengst op komende strenge winters.

Plan ten kun nen dus mo ge lijk meer be wust zijn en zint ui gen heb ben dan
al ge meen werd aang eno men. Het lijkt dan dat het be grip hei li ge bo men,
die op ma gi sche wij ze de men sen en na tuur om hen heen be ïnvloeden,
niet zo ir ra ti o neel is. Dat men sen die met bo men wer ken vaak met hen
‘praten’ en bij voor beeld toe stem ming vra gen om een boom te mo gen
kap pen is mis schien min der bij ge lo vig dan werd aang eno men. De com -
mu ni ca tie kan lang za mer zijn en via an de re zint ui gen  lo pen, maar ‘pra -
ten’ met bo men is misschien toch meer dan een domme ‘new age’
hobby.

Dan zijn er nog de fungi (gis ten, schim mels en pad den stoe len), waar van  
psyche de li sche va ri ëteiten ook er va ren wor den als en ti tei ten (le ra ren);
som mi ge re li gies spre ken over be wust voe len de (sen tient) pad den stoe -
len. Fungi zijn niet af hank elijk van zon licht, som mi ge soor ten zijn min
of meer vrij le vend en kun nen zich ver plaat sen of lij ken te krui pen door
zo ge naam de flagella, een soort zweepslag-staart.

Pad den stoe len zijn geen plan ten maar staan in fei te veel dich ter bij mens 
en dier dan bij plan ten. Het DNA in schim mels lijkt na me lijk veel op het 
DNA van de in wo ners van het die ren rijk en de mens. We zijn dus op
een grap pi ge ma nier nauw ver want aan paddenstoelen. 

Sja ma nisme
Het ge bruik van psyche de li ca in een the ra peu ti sche
ses sie, ge zien van uit Wes ters per spec tief, be te kent
meest al dat de cli ënt (rei zi ger of trip per) de be tref -
fen de drug in neemt en dat de the ra peut helpt om zijn
of haar er va ring te ver be te ren. Dit is ech ter niet de
tra di ti o ne le ma nier waar op in de mees te cul tu ren
deze stof fen wor den ge bruikt. Daar is het de sja -
maan, pries ter of ay a hu as ce ro  die de drug in neemt.
Hij be ge leidt mo ge lijk een aan tal an de ren die ook
deel ne men, maar in fei te zorgt hij er voor dat die an -
de ren, de stam of een licha me lijk of gees te lijk zie ke per soon, er zo veel
mo ge lijk pro fijt van heb ben. Hij maakt con tact en reist in de ‘Ande re
We reld’, ter wijl een sit ter (ie mand die niets heeft ge no men en on der -
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steunt) of een the ra peut juist pro be ren goed ge aard en ra ti o neel te blij -
ven. Mee stal kan het de sja maan niets sche len of hij lo gisch of ra ti o neel
blijft; in zijn staat van tran ce zijn alle we rel den ver bon den en heerst er
een an der soort (ma gi sche) cau sa li teit. De sjamaan is zo de ervaren gids
in de psychedelische wereld en de meest actieve, niet de patiënt.

Dit is een heel an de re rol dan wij in het wes ten ken nen. Het ma gi sche
per spec tief van de sjamaan, die com mu ni ceert, reist en mis schien zelfs
vecht met gees ten en go den, met de na tuur en de ziek te als en ti tei ten, zet 
aan tot pa ra nor ma le ge ne zing en al ler lei ma gi sche han de ling en die niet
pas sen in ra ti o ne le en we ten schap pe lij ke paradigma’s. Te ge lij ker tijd is
de sja maan er van over tuigd dat zijn aan pak werkt en dat is het eni ge dat
voor hem en zijn pa ti ënten telt. En vaak met wonderbaarlijke resultaten.
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� 25 Mi cro do se ring

Mi cro do se ring (mi crodosing Eng.) is een an de re ma nier van om gaan
met psycho-ac tie ve stof fen, na me lijk door ze ge re geld maar in veel klei -
ne re do se ring te ge brui ken, ong eveer zo als je be paal de ge nees mid de len
krijgt voor ge schre ven. Er zijn ge brui kers, die be we ren dat door klei ne
hoe veel he den in te ne men, maar wel heel re gel ma tig, hun cre a tie ve ta -
lent er op voor uit gaat. Dat is een beet je een mo de ver schijn sel in bij -
voor beeld Si li con Val ley en als stu die presta tie ver ho ging met b.v. LSD
of modafi nil of Ri ta lin, maar er is nog wei nig on der zoek naar ge daan.
Het is ove ri gens geen to ta le il lu sie, de ef fec ten van mo da fi nil (en ver ge -
lijk ba re mid de len) wor den re gel ma tig ge bruikt door het le ger om de
alert heid en veiligheid van militaire piloten en andere bestuurders van
voertuigen te verbeteren.

Dit mi cro do sing is in ze ke re zin een mo de ver schijn sel, maar het is wel
wat an ders dan bij voor beeld om me di sche re de nen ge re geld can na bis (of 
een can nabi no ïde zo als CBD of CBC) gebruiken.

Het is niet zo on lo gisch. Indi a nen in de Andes kau wen de hele dag op
co ca bla de ren en het is be kend dat de in heem se vol ken van Mexi co baat
heb ben bij het in ne men van een klei ne do sis paddo’s, min der dan een
hal ve gram per dag. Zij zijn ge zond en vro lijk en de vrou wen zijn in
staat om zon der pro ble men zwa re las ten te dra gen. De hei li ge man nen in 
India ro ken hun chil lums, kau wen op datura of an der ster ke krui den en
schij nen zich daar goed bij te voe len. En te gen woor dig ge brui ken veel
men sen ook hier re gel ma tig ma rihuana (can na bis) en zij zijn vaak pri ma
in staat om in de maat schap pij te func ti o ne ren; in fei te zijn ze vaak re -
lax ter dan an de ren en beter in staat om met onze gestresste wereld om te 
gaan.

Toch blijft de vraag wat de ef fec ten van re gel ma tig maar be schei den ge -
bruik van en the o ge nen, no ötropi ca  (smart drugs) of psyche de li sche
mid de len zijn? Er zijn me di sche over we ging en (ver sla ving aan be paal de 
mid de len kan scha de lijk zijn voor de ge zond heid) om hier te gen te pro -
tes te ren maar als de do sis maar laag ge noeg is kun nen de ne ga tie ve
licha me lij ke ef fec ten tot een mi ni mum wor den te rug ge bracht. Ander -
zijds kun nen de men ta le en spi ri tuele ef fec ten po si tief en heil zaam zijn.
Er ko men meer en meer be rich ten van ‘normale’ men sen die baat heb -
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ben bij deze zo ge naam de mi cro do se ring van dit soort mid de len. De wer -
king is ove ri gens niet al leen een di rec te be ïnvloeding van de her se nen,
maar werkt ook via de dar men, waar bij voor beeld een groot deel van
onze se ro to ni ne (stem mings hor moon) van daan komt. Onze darm flo ra
(gut-bi oom) en de bijnieren spelen bij microdosing een belangrijke rol,
maar hier is weinig onderzoek naar gedaan.

Het on der zoek naar de ef fec ten van psyche de li sche drugs heeft een soort 
voor oor deel. Bij het kij ken naar de ef fec ten bij be paal de me di sche con -
di ties, zo als gees tes ziek ten en der ge lij ke, wil men het voor al zien als ge -
nees mid de len. Het ge bruik van deze be wust zijns ve ran de ren de mid de len
door ge zon de men sen die hun le ven, hun cre a ti vi teit, hun wel zijn of hun 
spi ri tu e le ver bin ding er mee wil len ver be te ren wordt op een be paal de
ma nier over het hoofd ge zien. Of wordt niet als ‘po li tiek cor rect’ ge zien
door de we ten schap pe lijk onderzoekers en eventuele effecten worden
dus niet serieus genomen.

Dr. Ja mes Fadiman, een van de on der zoe kers uit de ja ren ’60 aan de
IFAS fa cul teit in Ca li for nië, on der zoekt dit fe no meen de laat ste tijd wel. 
Hij heeft een nog al bre de vi sie over ‘middelen’. In 2011 noem de hij in
zijn boek ‘The Psyche de lic Explorer’s Guide’ al de zes fac to ren die de
kwa li teit en de aard van een psyche de li sche ervaring bepalen:
• De set: de gees te lij ke hou ding van de psyche de li sche rei zi ger
• De set ting: de om ge ving waar in het mid del wordt ge no men
• De gids: een er va ren ie mand (met dus er va ring met de ong ebrui ke lij -

ke staat van be wust zijn) die kan hel pen om de uit da ging en aan te
gaan en de in zich ten han den en voeten te geven.

• Het mid del: de soort en de hoe veel heid van het mid del
• De ses sie: het ge heel van een psyche de li sche trip, in clu sief alle ac ti -

vi tei ten of rituelen.
• De si tu a tie: de om ge ving, men sen, de cul tuur waar een per soon van -

daan komt en waar hij na een ses sie naar te rug keert. 

Fad iman be toog de dat goed ge plan de en uit ge voer de psyche de li sche er -
va ring en men sen kun nen hel pen om te gaan met de steeds ge vaar lij ker
ver vreem ding waar we in de post-in dus tri ële maat schap pij tegenaan
lopen. 

Hij rap por teert ook po si tie ve re sul ta ten van mi cro do se ring en over lang -
ere tijd. Fad iman heeft het dan over 10 mi cro gram LSD (of een vijf de
van de nor ma le dosis paddo’s). 
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Vol gens hem noem de Albert Hof mann, de ont dek ker van LSD, mi cro -
do se ring ‘het minst on der zoch te ge bied van de psyche de li ca’. Albert
Hof mann was een spe ci aal en be won de rens waar dig per soon. Hij leef de
heel be wust en werd zeer oud (102) in uit ste ken de con di tie. Hij hield
een open, jonge geest, was ge ïnteresseerd in men sen en de na tuur, bij -
zon der hel der en be wust en je zou ver moe den dat hij zelf re gel ma tig
klei ne hoe veel he den ge bruik te van zijn ‘pro bleem kind’ LSD en/of hy -
dergine (een an de re drug ge maakt van moe der koorn die hij had uit ge -
von den en die wordt voor ge schre ven aan Alzheimer’s patiënten).

Het lijkt erop dat Hof mann hints heeft ge ge ven over het feit dat mi cro -
do ses LSD een haal baar al ter na tief zou ku nen zijn voor Ri ta lin (een me -
di cijn te gen ADHD) dat ook ge bruikt wordt als cog ni tie ve sti mu lans
(leer/denk ver ster ker) door studenten.

In Fadiman’s pro ject heeft een groei end aan tal vrij wil li gers elke der de
dag een mi cro do sis ge no men ter wijl ze hun nor ma le da ge lij ke rit mes
aan hiel den. Ze hiel den dag boe ken bij van hun ob ser va ties en rap por teer -
den te rug aan Fad iman. Zijn ont dek king en sug ge re ren dat mi cro do se ring 
he le maal niet op een ge wo ne trip lijkt maar eer der een al ge me ne stem -
mings ver ster ker is, die ‘echt goeie dagen’ ople ver de; wan neer alles lijkt
te werken en je ‘in de flow’ bent.

Dit wijst op de mo ge lijk heid dat mi crodo se ring men sen in hun in ner lij ke 
kind (ho ge re zelf) staat van be wust zijn brengt waar ze meer ver bon den
zijn en dus meer in har mo nie met al les wat er gebeurt.

De ef fec ten van mi cro do se ring zijn an ders dan die van bij voor beeld elke 
dag een flinke hoe veel heid hash ro ken of elk week end pil len. Daar bij
neemt de vi ta li teit vaak af om dat de ge brui ker con ti nu zijn ener gie af -
tapt. Het gaat juis om mi ni ma le do ses, een soort on der hou den van de
bij zon de re staat van zijn. Dat is in ze ke re zin te ver ge lij ken met me di -
sche si tu a ties waar bij be paal de mid de len re gel ma tig (da ge lijks) wor den
ing eno men en fung eren als symp toom be strij ding of soms heel lang zaam
ge ne zings pro ces sen on der steu nen. Te gen woor dig wordt voor een aan tal
ziek ten (waar on der kank er) wel aang era den om bij voor beeld een drup -
pel tje wiet of has ho lie (of een ver sie met veel CBD) in com bi na tie met
kur ku ma .te ne men. Dat is nog niet erg geaccepteerd door de medische
wereld, maar er zijn bemoe digende berichten over.

Pad den stoel-mi cro do se ring
Bij mi cro do se ge bruik (dus een heel klein beet je over een lang ere pe ri o -
de) van ma gi sche pad den stoe len of psi lo cy bi ne zou den er be paal de
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voord elen zijn. Omdat psi lo cy bi ne of psy lo cin ech ter vrij snel wor den
af ge bro ken, leidt dat niet tot hef ti ge of lang ere su per trips. Klei ne re do -
ses hel pen wel om be paal de neu ro lo gi sche pro ces sen te re gu le ren die te
ma ken heb ben met ang staan val len en de pres sie. Dit is che misch te ver -
ge lij ken met wat Se lec ti ve Se ro to nin Reup ta ke Inhi bi tors (SSRIs) of wel
Se ro to ni ne-her op na me-rem mers zo als Prozac doen, dat zijn de me di sche 
mid de len die nor maal wel wor den voor ge schre ven bij de pres sie om de
symp to men te ver min de ren (ze ge ne zen ei gen lijk niet). Dan zou
microdosing gebruik van andere middelen mogelijk minder
bijverschijnselen veroorzaken.

229



� 26 Ver ge lij king ef fec ten; PSI-ma trix

Er zijn al ler lei mid de len en ze heb ben ver schil len de ef fec ten, maar ze
ver ge lij ken is moei lijk. Als een soort gids is hier de PSI ma trix, die
aang eeft hoe in het al ge meen de mid de len werken. 
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PSI-Matrix
C=Can nabis, E= Ecsta sy MDMA, A=Ay a hu asca, L=LSD, P=Psi lo cy bine -paddo,

M=Mes caline, K=Ketamine, Al = Alcohol



De waar den zijn re la tief, dus niet op een vas te schaal. Het is een vrij ge -
de tail leer de lijst en geeft voor de vol le dig heid ook min der dui de lijk te
de fi ni ëren ef fec ten aan.  De PSI-mat rix (PSyche de lic Indi ca tor) kan hel -
pen bij de keu ze van een mid del, maar ook om ach ter af de er va ring en te
ana ly se ren, is een be paald ef fect er va ren en hoe? De lijst is sub jec tief
op ge steld, maar ge ba seerd op vele er va ring en, en gecheckt met ex perts
zo als Sas ha Shulgin, zo dat de in di ca ties een ze ke re gel dig heid heb ben,
maar in in di vi du e le ge val len en bij ver schil len de do sis na tuur lijk per -
soon lij ke er va ring en  niet kun nen voor spel len. Om de ef fec ten op het
lichaam eni ger ma te te po si ti o ne ren is ook het effect op de meer
esoterische energie-centra (chakra’s) aangegeven.

De ma trix geeft ko loms ge wij ze de re la tie ve ef fec ten voor de vol gen de
psyche de li sche substanties:

C=Can nabis, E= Ecsta sy/MDMA, A=Ay a hu asca, L=LSD, P=Psi lo cy -
bin, M=Mes calin, K=Ketamine, Al = Alcohol

Alco hol is op ge no men als ex tra re fe ren tie, om dat dat mid del voor ve len
min of meer be ken de ef fec ten heeft. De op ge ge ven waar den zijn niet ab -
so luut, maar re la tief en bij benadering.
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� 27 De toe komst van de psyche de li ca

In dit laat ste hoofd stuk enk ele spe cu la tie ve ge dach ten, maar ook enk ele
se rieu ze vra gen. Hoe gaan we met deze, op dit mo ment nog gro ten deels
il le ga le mid de len om in de toe komst? Welk per spec tief bie den ze, me -
disch, voor zelf on der zoek, voor de kunst, voor cre a ti vi teit, voor in no va -
tie, in com bi na tie met in ter net? Wel ke nieu we sa men stel ling en zul len er
nog ont staan, wel ke toe pas sing en en com bi na ties met ver schil len de ac ti -
vi tei ten en the ra pie ën zul len er nog ge von den wor den? Zal het le ga le ge -
bruik verd er gaan dan me di sche toe pas sing en en the ra pie en of fi cieel
ing ezet wor den bij bijvoorbeeld het vergroten van de creativiteit in
onderwijs en binnen de kunst? 

Zul len deze mid de len gro ten deels il le gaal blij ven of zul len we ten schap
en over heid bui gen voor de re a li teit, en wat wil len de kie zers? Zal de
‘war on drugs’ door gaan, waar bij mil joe nen (voor al in de VS) wor den
op ge slo ten en om ge vormd tot mo der ne sla ven die het (com mer ci ële) pe -
ni ten ti ai re sys teem on der steu nen? De ge lei de lij ke ac cep ta tie van
cannabis is een teken aan de wand! 

Kun nen we psyche de li ca ge brui ken als mid del voor di ag no se van be -
paal de af wij king en, voor het tes ten van in tel li gen tie, cre a ti vi teit, over -
een stem ming, het be pa len van bi o mar kers voor ta lent of als een leu gen -
detec tor in de recht bank of voor on der vra ging? Zal men in gaan zien dat 
epi ge ne ti sche re gu la tie door de geest, en daar voor zijn deze mid de len
ook te ge brui ken, bij al ler lei aan doe ning en ef fec tief is, maar ook men sen 
op een ho ger ni veau van ge luk, zelf-ac cep ta tie, cre a ti vi teit, cog ni tie ve
en so ci a le vaar dig he den kan breng en? De transhuma ne mens, die op al -
ler lei ma nie ren via de tech niek, im plan ta ten en (eu ge ne ti sche) gen-tech -
nie ken in beeld komt, is voor velen via de psychedelische ervaring al
min of meer realiteit! 

Psyche de li ca ope nen ook de poort tot in zicht in onze identi teits-struc tu -
ren, door het er va ren en door bre ken van de ego-tun nel en het be rei ken
van de die pe re la gen zo als die van ons in ner lij ke kind. Het identiteits -
veld en de sub sti tuut iden ti tei ten wor den ma ni fest en be ïnvloedbaar. Zal
men op die ma nier de re la tie tus sen ‘cell-identity’ en iden ti teits fric ties
op be wust ni veau kun nen ver ta len in be grip over vorm-resonan tie, ziek -
te beel den en ge ne zing? Is het oplos sen van psycho lo gi sche iden ti -
teits-pro ble men mis schien een ef fec tie ve ma nier om ook op epi genetisch 
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cel ni veau de zaak weer in ba lans te brengen, is er een universeel
identiteitsveld dat hier resoneert?

Zul len we er ken nen dat psyche de li ca, in de con text van een ri tu eel (fes -
tivali sa tie is een dui de lij ke trend), ge bruikt kun nen wor den als tools
voor trans for ma tie, het sti mu le ren van in no va tie en het ve ran de ren van
de groeps geest (‘group mind’)?

Zal het min of meer ri tu e le ge bruik in groe pen, zo als de laat ste ja ren
voor al met ay a hu as ca plaats vindt, er ken ning krij gen als ef fec tie ve the ra -
pie, voor brain was hing, brain storming en brain boos ting of als mid del
voor zelfontdekking? 

Zul len de in heem se vol ken de con tro le wil len hou den of krij gen over
wat ge zien kan wor den als hun cul tu re le erfgoed?

De tech niek biedt steeds nieu we mo ge lijk he den, wat kun je met vir tu al
re a li ty of aug men ted re a li ty be rei ken, als je de psycho-cy ber naut ook
nog een mid del tje mee geeft? Wat ge beurt er als we bij brain sti mu la tie
the ra pie (strrooms toot jes in de her se nen) wat che mi sche hulp jes ge brui -
ken om het aan pas sings ver mo gen van de her se nen (plas ti ci teit) te sti mu -
le ren? Kun nen we psyche de li sche the ra pie via in ter net be gel ei den/stu -
ren, of ar ti fi ci al in tel li gen ce ge brui ken om een trip te be gel ei den? Cy -
berspace, inclusief VR en psychedelica zijn een potente combinatie!

Als we de mo ge lijk he den van ex tra-sen so ri al per cep tie (ESP) wil len be -
stu de ren, zijn deze mid de len na tuur lijk een aar dig start punt. Het is iets
dat de we ten schap tot nu ont kent, maar er zijn ge noeg in di vi du e le er va -
ring en en in ci den ten die in deze rich ting wij zen, en vrij wel alle oude
cul tu ren ge loof den in pro fe tie en to verd rank jes. Nu noe men we dat ge -
nees mid de len, maar vele er van zijn ge mo der ni seer de heksenbrouwsels. 

Zul len elek tro ni sche drugs (met ge bruik van ge luid, licht, aug men ted en
vir tu al re a li ty) zich ont wik ke len tot psyche de li sche al ter na tie ven, iets
wat al in de vroe ge ja ren ’90 werd voor speld en on der zocht? De tech no -
lo gie maakt on der zoek naar ef fec ten ook mak ke lij ker. We kun nen men -
sen in MRI-scan ners stop pen, maar mis schien zul len ook smart wear -
ables tot nieu we in zich ten lei den hoe deze mid de len wer ken. Mis schien
zal de nieu we sen sor en ICT tech no lo gie zo als ‘Me di cal labs on a chip‘, 
in com bi na tie met het tra ce ren van stof fen en ge a van ceer de Arti fi ci al
Intel li gen ce wor den ge bruikt om te neu zen in privé ge bruik, maar het zal 
ook be nut wor den in the ra pie, zo als het re gis tre ren en dui den wat ons
on der be wus te ont hult. Trans formatie tech nie ken zo als priming, her ka de -
ren en per spectief-be ïnvloeding in te res se ren niet al leen psycho lo gen, de
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me di sche we reld (de bes te pre ven tie en be han de ling zijn vaak een ve -
ran de ring van levensstijl), de computerspel- en de vermaaks-industrie,
maar ook marketeers en politici zullen dit oppikken. 

Er zijn te gen woor dig zo veel ma nie ren om ef fec ten te me ten en te ana ly -
se ren, ook op me di sche ge bied, denk maar aan brain scans, smart-bands
en bio sen sors, dat we het ef fect van al ler lei mid de len en tech nie ken, di -
ëten, the ra pie ën en ook pla ce bo-ef fec ten veel be ter kun nen gaan be pa -
len. Het ‘quan ti fied self’ idee le vert de ge ge vens, veel men sen lo pen al
rond met ap pa ra tuur die van al les bij houdt en op slaat. Dat opent ze ker
nieu we per spec tie ven. ‘Big data’ tech nie ken met nieu we sen sors bie den
ma nie ren om dit op zijn minst te on der zoe ken en mis schien be paal de
mis vat ting en over bij voor beeld verslaving, groepsgeest en motivatie
voor keuzes aan te tonen? 

Inter net is een en tro pisch, ver vlak kend me di um, maar zorgt wel voor
manifes te, veel zicht baar der di ver si teit en op stand van de mink ukels.
Alles wordt trans pa rant, dat heeft po li tie ke ef fec ten (de de mo cra tie po -
pu la ri seert) maar het beperkt de privacy. 

Wat zal er ge beu ren als de over heid, de mu zie kin dus trie en de mar ke -
teers be gin nen om ‘big data’ ver za me ling te ge brui ken bij fes ti vals of
plek ken waar men sen high zijn? Fes ti vals en drugs zijn al een soort
twee ling en, en de per soon lij ke en maat schap pe lij ke (po li tie ke) trans for -
ma tie-ef fec ten er van zijn be kend. De ma go gie en het ma ni pu le ren van
een mas sa men sen is veel mak ke lij ker als ze high zijn, en de tools voor
het vor men van de geest door mid del van geluid en beeld zijn meer en
meer verfijnd.

Groeps geest
We kij ken nu wel meer naar in di vi du e le ef fec ten van drugs, maar het
groeps ge beu ren, het group-mind ef fect, wordt nau we lijks on der zocht.
Dat kan ook nieu we in zich ten ople ve ren. Neem de mo ge lijk heid dat het
in ne men van deze drugs op zich wei nig ef fect heeft op in di vi du e le in tel -
li gen tie, cre a ti vi teit, so ci aal ge drag of ge luk, maar dat groeps pro ces sen
hier wel een rol in spe len. Als voor beeld, de Bra zi li aan se ay a hu as ca ge -
meen schap pen zou den so ci aal ge zien veel beter functioneren dan ons
Westerse rat-race model.

Ge bruik van mid de len, in een ri tu e le con text zo als ook in dit boek be -
schre ven, lijkt ook bin nen veel ou de re cul tu ren een ef fec tie ve vorm van
mas sa- of groeps be ïnvloeding, ook via zo ge naam de ini tiaties (denk aan
de Griek se mysterie-scholen). 
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De ef fec ten op so ci aal ge drag, op iden ti fi ca tie met groeps doe len zijn
ook voor onze ra ti o ne le, maar over-ge ïn divi dualiseerde Wes ter se cul tuur 
van groot be lang. Door de vi su e le en sym bo li sche ef fec ten van psyche -
de li ca op het in di vi du, maar voor al op de groeps geest te be stu de ren kun -
nen we in zicht krij gen in hoe bij voor beeld te le vi sie, film, com pu ter ga -
mes, VR en mo der ne me dia ons be ïnvloeden, hoe on der buik ge voe lens
tot overtuigingen worden, en wat daar mis mee kan gaan.

Ook de re la ties tus sen pri va cy en ver lies van in di vi du e le iden ti teit door
groeps geest-be ïnvloeding, van be lang in een door in ter net steeds ope ner
en ver vlak ken de per soon lij ke en we reld-iden ti teit (ver lies van cul tu re le
en eco no mi sche di versi teit) zou den door der ge lijk on der zoek dui de lij ker 
kun nen wor den. ‘Wat ben ik ei gen lijk zon der Link edIn, Fa cebook en
m’n smartphone?’; dat is dui de lijk een vraag die in een trip aan de orde
komt!

Kan het ef fect van bloot stel ling aan de ta len ten van an de ren (op al ler lei
bij eenk om sten, in groeps-ses sies, bij ri tu e len, op fes ti vals) en bij het le -
ren aang etoond of zelf ge op ti ma li seerd wor den en spe len me dia, dieet of 
mid de len daar bij een rol? Het lijkt ver ge zocht maar we stu ren onze kin -
de ren toch ook naar school en liefst naar elite-opleidingen? 

Groep spro ces sen, met zo wel po si tie ve en ne ga tie ve as pec ten, zijn bij
drugs ge bruik ze ker aan de orde, de hele ri tu e le aan pak die in dit boek
wordt aang edra gen, maakt dat wel dui de lijk. Zou re search in die rich ting 
ons meer le ren over hoe ook mas sa-hys te rie, hool iganis me, fun da men ta -
lisme en ter rorisme wer ken? Als we meer in zicht in krij gen in hoe we
el kaar be ïnvloeden zou mis schien het hele edu ca tie sys teem op de schop
moe ten. Onze aan pak van de mo cra tie, on der zoek, kunst en mis schien
wel het hele idee van men se lij ke ont wik ke ling zou moe ten ve ran de ren.
Het (nog niet hard ge maak te) be wijs dat psyche de li ca en ma gie of bui -
ten zin tuig lij ke waar ne ming (ESP) meer dan een il lu si o nai re re la tie heb -
ben, zou al ler lei in sti tu ties en re li gies kun nen ver war ren en de ba sis van
de fi lo so fie en we ten schap op zijn kop zet ten. Een der ge lij ke re vo lu tie is 
het geen wat men sen als Ti mo thy Leary en Terrence McKenna voor zich 
zagen, maar waarvan de status quo aanhangers terecht schrikken.

Las ti ge, maar be lang rij ke vra gen
Dit zijn es sen ti ële vra gen die hier ge steld moe ten wor den. We heb ben
nieu we ant woor den no dig om met de uit da ging en van onze tijd (ro bo ti -
se ring, glo bal war ming/cli ma te change, door in ter net ma ni fes te ong elijk -
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heid, ver vlak ken de glo ba li se ring, fun da men ta lis me, wur gen de
informatisering) om te kunnen gaan!

Het is bij na niet mo ge lijk om de sig na len van deze tijd te ne ge ren. In
Eu ro pe se lan den gaan elk week end vele mil joe nen men sen uit en een
deel daar van ge bruikt daar bij een of an der che misch mid del; het per cen -
ta ge men sen in de Wes ter se We reld dat re gel ma tig of af en toe een joint
rookt loopt in de vele tien tal len mil joe nen. Ver der kun nen we niet ont -
ken nen dat er com ple te lan den zijn waar ong eveer ie der een min of meer
uit ge woon te khat (qat/khat), kratom (Mit ra gy ni ne) of cocabladeren
gebruikt.

De toe komst zal het uit wij zen, maar we kun nen na tuur lijk wel voor uit -
kij ken, de bre de ho ri zon zien en te ge lijk niet onze ogen slui ten voor de
ge va ren. Mis schien le ren we wel de gun sti ge ef fec ten te waar de ren, de
scha de te be per ken, bur gers toe te staan om voor zich zelf te kie zen en
ver stan dig om te gaan met de ne ga tie ve as pec ten op de ma nier zo als we
al met alcohol en tabak doen?

En wie heeft er ei gen lij ke voord eel van het cri mi na li se ren van zo wel ge -
brui kers als le ve ran ciers, van het over la ten van de bu si ness aan de ge or -
ga ni seer de mis daad. Wat zal er ge beu ren als de teelt van (pre cur sor)
plan ten ju ri disch mo ge lijk zal wor den ge maakt? Zal de me di sche en far -
ma ceu ti sche in dus trie aan ha ken en een be lang rij ke rol gaan ver vul len bij 
het voor schrij ven (en ver ko pen) met enor me win sten of zal de ta baks in -
dus trie (en de be las ting dienst) zijn kans grij pen? Zal de over heid een ac -
tie ve en mo no po li se ren de rol gaan spe len, zo als bij de verd eling van
soma in Aldous Huxley’s ro man ‘Island’, met het ge vaar dat dit ook ge -
bruikt kan wor den om van ons ‘vee’ te maken en innovatie en sociale
veranderingen te onderdrukken?

De wet, de cri mina li se ring en legali se ring
Het is las tig te voor spel len maar de trend in het Wes ten neigt naar een
mil der re gi me en een lais sez-fai re be na de ring. Over he den staan (ook on -
der druk van de kie zers en re fe ren da) lang zaam meer vrij he den toe,
meer me disch on der zoek en me disch ge bruik. Echter niet over al, want in 
som mi ge lan den is er een meer re li gieu ze hou ding ten op zich te van
drugs (de Islam is te gen drugs) ter wijl in an de re lan den voor al ge ke ken
wordt hoe hier geld mee kan wor den verd iend, voor de overheid of de
machthebbers.

Het de cri mi na li se ren van drugs, voor al soft drugs zo als can na bis en
XTC, is een op tie die door ve len on der steund wordt, op alle ni veaus.

236



Het haalt het uit het straf recht, zou het ima ge van jus ti tie ver be te ren in
lan den waar de ‘war on drugs’ als on recht vaar dig ge zien wordt, en zou
een enor me kos ten be spa ring be te ke nen voor on der an de re po li tie, ver -
vol ging en ge vang enis sen. De so ci a le kos ten van de cri mi na li se ring zo -
als ge bro ken ge zin nen, stig ma van ‘n fa mi lie lid in de ge vang enis,
banenverlies, etc. moeten daarbij nog worden opgeteld.

Het le ga li se ren gaat een stap verd er. Het zal de han del nor ma li se ren,
maakt ge con tro leer de en be trouw ba re teelt of pro duc tie mo ge lijk en le -
vert ook nog be las ting ink om sten op. Meer pure (zui ve re) mid de len hel -
pen ook de hoe veel heid ong ewen ste bijeffecten te verminderen.

Maar let op, er zijn ook te ge nar gu men ten. Psyche de li sche drugs kun -
nen de cog ni tie ve ont wik ke ling van kin de ren aan tas ten, een ef fect heb -
ben op de ar beids pro duc ti vi teit, lei den tot meer ong eluk ken en me di sche 
pro ble men en de deur ope nen voor ge brui kers om zwaar der en meer
verslavend spul te gaan gebruiken. 

Het vrij e lijk toe staan van het ge bruik van hard drugs zo als crack en he ro -
ïne is van zelf spre kend uit ge slo ten van we ge gezondheidsrisico’s, de ver -
sla ven de wer king en de ne ga tie ve ef fec ten op ge drag en ver lies van mo -
re le waar den, ook als deze ook ge ma tigd wor den in een min der
gecriminaliseerde omgeving.

Het de cri mi na li se ren van het ge bruik en de pro duc tie van soft drugs zou
een gro te stap zijn, en het hangt in de lucht. De wet ten wor den soe pe ler,
niet al leen wat be treft de ver koop en het ge bruik van mid de len als can -
na bis en can na bi no ïden, maar er is ook meer ac cep ta tie en waar de ring
op vele vlak ken. De be lang rijk ste ont wik ke ling is dat meer on der zoek
wordt toe ge staan naar de ef fec ten van deze mid de len in een we ten schap -
pe lij ke en me di sche con text. De tijd dat er on der zoek werd ge daan naar
het ge bruik van LSD als een wa pen of ma nier om men sen te con tro le ren 
ligt ho pe lijk ach ter ons. Het ge vaar is nu dat ‘Big Pharma’ zich er mee
gaat be moei en en met deze mid de len ‘echte’ ge nees mid de len gaat ma -
ken, die veel duur der wor den en zo als veel mo der ne me di ca men ten veel
te breed wor den voor ge schre ven, om dat al le man er wat aan kan verd ie -
nen. Veel drugs on der zoek op dit mo ment draait nog om het formuleren
van diagnose-behandel protocollen, waar vooral de medische wereld
profijt bij heeft.

Drugs be leid
Het in de len van mid de len in nieu we klas sen, an ders dan de hui di ge en
be hoor lijk strik te ‘criminele’ clas si ficatie, waar bij men te veel ding en
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on der één noe mer brengt, is zin nig. Zo lig gen soft drugs zo als can na bis
qua ef fec ten ei gen lijk in het zelf de ge bied als al co hol en ta bak, en zou -
den (zo als in Ne der land) ook een lich te re clas si fi ca tie moe ten krij gen.
De ge vaar lij ke (qua volks ge zond heid) mid de len zo als GHB zou den wel
ge re gu leerd moe ten wor den; de ‘escape’ en ver sla ven de drugs zo als he -
ro ïne zijn een klas se apart, ter wijl speed en pres ta tie ver be te raars apart
kun nen wor den be han deld. Ver der moe ten de em pa tho ge ne en sti mu le -
ren de mid de len, zo als XTC, 4-FA en 2CB, even als de zwaar de re en the -
o ge ne psychedelica (LSD, ibogaine, DMT, ayahuasca, etc.) als klasse
apart worden behandeld.

De risico’s wor den stel sel ma tig overd re ven. Er zijn niet veel men sen die 
uit ge woon te de meer psyche de li sche mid de len zo als LSD ge brui ken.
Ver sla ving komt na me lijk niet of nau we lijks voor om dat re gel ma tig ge -
bruik licha me lijk on mo ge lijk is; er treedt een ze ke re mate van to le ran tie
op waard oor de ef fec ten ver min de ren. Er is mis schien een so ci a le ver -
sla ving maar de vraag is of dat zo an ders is dan voet bal kij ken of naar de 
kroeg gaan. Be sef dat ca fe ïne en ni co ti ne, maar ook al co hol en cho co la,
le gaal zijn maar ook een meet ba re in vloed op de geest heb ben en in an -
de re tij den en cul tu ren in een ri tu e le set ting wer den ge bruikt. En veel
van wat er aan zwa re pijn stil lers, anti-de pres si va en ADHD mid de len
wordt voorgeschreven en ook misbruikt wordt, is waarschijnlijk veel
schade lijker.

NPS; new psycho-ac ti ve sub stan ces
De kunst en we ten schap van het pro du ce ren van psyche de li ca ont wik ke -
len zich; mo der ne tech nie ken ma ken nieu we mid de len mo ge lijk. Alter -
na tie ven om be staan de drugs te ma ken met an de re mid de len en pro duc -
tie met ho den wor den on der zocht. Tech no lo gie is in be we ging, er wor den 
bij na elke dag nieu we stof fen ge syn the ti seerd. Wat zal er ge beu ren als
ge ne ti sche ma ni pu la tie het mo ge lijk maakt om je ei gen drugs te ma ken,
net zo als je je ei gen bier kunt brou wen? Dit is, vol gens een ar ti kel in het 
tijdschrift Nature. al aangetoond voor ‘thuisgebrouwen’ opiaten, 

Niet al leen in de ‘alternatieve’ we reld wordt uit ge ke ken naar nieu we en
be te re mid de len, de ‘legale’ drugs fa bri kan ten zoe ken ook ding en die ge -
pa ten teerd kun nen wor den en met gro te winst ge bruikt als al lo pa ti sche
(‘normale’) me di cij nen en psycho far ma ca. In de VS heeft de over heid
(de me di sche tak) zelf een pa tent op the ra peu tisch ge bruik van can na bis, 
maar hand haaft (nog) een verbod op federaal niveau.
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Veel voor ge schre ven me di cij nen be vat ten psycho ac tie ve stof fen, en hun 
ge bruik als geest ver rui mend mid del is voort ge ko men uit nor maal en ge -
ac cep teerd ge bruik. Ketamine is een goed voor beeld hier van, Hydergi ne 
(net als LSD een er got-af ge lei de en her en der al ver bo den), Pi ra ce tam
(voor be han de ling van de men tie) en Ritalin (bij ADHD) wor den, in een
an de re do se ring, ge bruikt voor het ver gro ten van het ver rui men van het
bewustzijn en stemmingsverandering.

De range van ef fec ten is zeer breed, er wordt ge spro ken van Noot ro pics; 
dit zijn de smart drugs, ge heu gen, ze nuw, cog ni tie ve en in tel li gen tie ver -
be te raars, maar ook sti mu le ren de mid de len, stu die on der steu ners en sug -
ge sti bi lia. De psycho ac tie ve kwa li tei ten zijn veel uit ge brei der dan al leen 
psyche de lisch of hal lu cin ogeen; er zijn uit een lo pen de ef fec ten op de
zint ui gen en het be wust zijn, ze wer ken als em pa tho ge nen, en tac to ge nen, 
en the o ge nen, ero ti sche of cre a tie ve sti mu le ring and af ro di si a cum. Soms
ko men zelfs de meer eso te ri sche hel der voelend heid, hel der horend heid
en een voor zien van de toe komst voor (ESP), hoewel dit op persoonlijk
niveau en met weinig wetenschappelijk bewijs of onderzoek is.

Het aan tal na tuur lij ke psycho ac tie ve stof fen is nu al enorm. Er zijn
ont zet tend veel ‘bekende’ plan ten, wor tels, krui den en die ren, zo als pad -
den, die zul ke stof fen be vat ten en er wor den nog steeds nieu we ont dekt.
Van we ge de po pu la ri teit van paddo’s en soort ge lij ke pro duc ten zo als
pey o te (cac tus) en ay a hu as ca zijn we ten schap pers en avon tu riers be gon -
nen om hier meer naar te zoe ken en er is on der tus sen een hele ver za me -
ling van nieu we (her-)ont dek king en ge daan, zo als Sal via di vi no rum en
de ibo ga-wor tel. Dit ge beur de ook om dat in heem se stam men deze mid -
de len wel ge bruik ten maar dat lange tijd ver bor gen hiel den, zo wel voor
hun ei gen (ge wo ne) men sen als voor de bui ten we reld. Ook de Westerse
huismiddeltjes en heksendrankjes waren vaak psycho-actief.

Etno bo ta ni ci ging en op zoek naar krui den, wor tels en plan ten met soort -
ge lij ke ef fec ten; ze ging en die in de jung le zoe ken maar som mi ge wer -
den ui tein de lijk in de ei gen ach ter tuin ge von den. Enke le zeer ster ke
mid de len, zo als Datura (Brug mans ia) kun nen zelfs in stads par ken wor -
den ge von den. Er zijn be hoor lijk wat plan ten die DMT be vat ten, maar
over het in ne men van dit soort min der be ken de stof fen moet niet licht
wor den ge dacht want de ef fec ten kunnen behoorlijk verrassend en
gevaarlijk zijn.
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Er zijn nu ver schil len de, niet al tijd le ga le, krui den op de markt die licht
psycho ac tief zijn en soms, in com bi na tie met an de re mid de len, een
psyche de lisch of noot ro pisch ef fect heb ben of op zijn minst als sti mu le -
rend mid del wer ken. We re fe re ren hier aan Sal via di vinorum, Guarana,
kra tom, Sy ri sche wijn ruit, damiana, qat/khat, kava, co la noot, ca la mus,
cat mint, ink ar naat kla ver (Tri fo li um in car na tum), Ging ko bi lo ba, gin -
seng, Ba co pa mon nie ri, Mor ning Glo ry (Ipo moea tri co lor), wa ter pe per
en vele, vele an de re plan ten en krui den maar ook sub stan ties zo als isof -
la vo nen of oxy to ci ne zijn al te krij gen in ‘smart shops’ of op het in ter -
net. Ze wor den vaak ge com bi neerd in nieuwe mixen en hebben dan
fantasienamen, zoals Herbal XTC. 

Zon der twij fel zul len er ook nog nieu we ge syn the ti seer de che mi ca li ën
ko men, maar ook nieu we psycho ac tie ve plan taar di ge en dier lij ke stof fen 
zullen worden ontdekt.

Ay a hu asca en an de re DMT-meng sels vra gen al een ze ke re che mi sche
be rei ding (een tijd je ko ken) en de nieu we syn the ti sche mid de len zijn
dui de lijk meer che misch. Hier bij ko men in no va ties, ook ing ege ven door
re gu le ring en te kort aan ba sis ma te ri a len (pre cur sors), om de hoek kij -
ken. Nieu we va ri ëteiten en com bi na ties, zo als ‘pharmahuasca’ wor den
re gel ma tig ge von den en ver be terd. Aan de an de re kant zijn can na bis,
paddo’s en (rau we) peyote pro duc ten die recht streeks uit de na tuur af -
kom stig zijn, hier bij zijn (verd er) cul ti ve ren en kwe ken en ge ne ti sche
mo di fi ca tie mo ge lijk. Zo wor den con ti nue ‘sterkere’ (meer THC of spe -
ci fie ke can na bi noïden) cannabis-soorten gevonden en worden er
paddo’s gekweekt met sterkere effecten.

Nieu we en to taal an ders wer ken de drugs zijn meer dan een the o re ti sche
mo ge lijk heid. Schei kun de is een we ten schap pe lij ke ma nier om nieu we
drugs te vin den en te syn the ti se ren. De schei kun di gen vin den con ti nu,
le gaal of in het geheim, nieuwe mengsels.

Com mer ci ële mer ken en ex ploi ta tie
De po pu la ri teit van dit soort ‘nieuwe’ mid de len houdt risico’s in, zo
kun nen de for mu les en syn the se-met ho diek ge heim of in (oc trooi)-ei -
gen dom wor den ge hou den en heel duur ver kocht. Zo dra er met iets een
hoop geld valt te verd ie nen ont wik kelt zich re la tief een vou dig een maf -
fi a si tu a tie. De re gu lie re (le ga le) me di cij nen- en drugs pro duc ten wer ken
fei te lijk op de zelf de wij ze en ook in de he alth-food in dus trie krij gen
nieu we re me dies een hoge prijs. Nieuw en mo ge lijk zelfs goed ge keurd
ge bruik, zo als in de pal li a tie ve zorg, kan lei den tot een hoge(re) vraag
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en prijs. Nieu we mark ten kun nen ont staan als po si tie ve ef fec ten bij bij -
voor beeld kank er be han de ling be we zen of aan ne me lijk zijn, zoals dat is
gebeurd met hash-olie en CBD (cannabidiol)-producten.

Po pu lai re drugs heb ben een aan hang, in men sen (kun ste naars, mu si ci,
cre a tie ve gees ten in al ge me ne zin) en in pro duc ten, me-too imi ta ties, pa -
ra fer na lia en events en fes tivals.

Po pu la ri teit kweekt com mer cie en han del; de bu si ness van het ver ko pen
van (hen nep) T-shirts met een af beel ding van can na bis is ook een in dus -
trie ge wor den. Het com mer ci a li se ren van hen nep, po pu lair ge maakt
door een link te leg gen met can na bis, is enorm suc ces vol ge ble ken; er
zijn nu heel veel hen nep pro duc ten ver krijg baar. Ove ri gens heel te recht
want hen nep is een fan tas ti sche en veel zij di ge ve zel. He ads hops zijn
over de hele we reld populair, ook daar waar cannabis officieel verboden 
is.

Ook uit paddo’s (ma gic mush rooms) kwa men al ler lei pro duc ten voort,
uit een lo pend van spe ci a le ho ning met pad den stoe len tot psyche de li sche
paddo-cakejes. 

Een an de re mo ge lijk heid is dat er mas sa-pro duc ten wordt ont wik keld
waar bij het psycho ac tie ve ef fect wordt ge bruikt. Denk aan Coca-Cola
dat van ori gi ne coca-ex tract be vat te en nu het sti mu le ren de taurine dat in 
zo ge naam de ener gie drank jes wordt ge bruikt. Ui tein de lijk zal de mar ke -
ting machi ne, met aang epas te pro duc ten, mer ken en ver pak king en hier op 
inspringen zodra er genoeg klanten zijn!

Po li tiek in cor rect, de ge vaar lij ke vra gen
Psyche de li ca zijn, sinds de LSD in de ja ren zes tig, door de zit ten de eli te
wel ge zien als po li tiek ge vaar lijk spul. Waar gaat dat al le maal naar toe?
Naast GRIN (ge ne tics, ro botics, in for ma ti on sys tems, en na no tech no lo -
gy) is mind con trol of juist to ta le vrij heid van denk en één van de toe -
komst-ang sten, van de bur gers maar ook van het es ta blish ment. Psyche -
de li ca en psycho-ac tie ve mid de len voor ie der een, waar gaat dat toe lei -
den, wat ma ken we los? Niet al leen de wet maar ook het re li gieu ze, po li -
tie ke en we ten schap pe lijk eta blis se ment zit niet te wach ten op on der -
zoek dat het re duc ti o nis ti sche pa ra dig ma on der mijnt of de hui di ge no tie
van po li tie ke eer lijk heid, so ci a le recht vaar dig heid en de il lu sie van ver -
hef fing (so ci a le mo bi li teit) ont mas kert. Trump en Brexit heb ben wel ge -
leerd dat de oude met ho diek van zo ge naamd lei der schap en ex per ti se
niet meer werkt, in ter net heeft voor te veel men sen de di ver si teit (ver -
schil len qua arm/rijk, oplei ding, kan sen, etc.) heel dui de lijk en ma ni fest
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ge maakt. En het ma na gen van di versiteit is de fundamentele taak van de
politiek; een beetje diversiteit is leuk, maar loopt die uit de hand dan
komt er chaos. 

Men is bang voor ont wrich ten de (dis rup ti ve) ve ran de ring en, voor een
doos van Pan do ra aan nieu we mo ge lijk he den. De laat ste de cen nia heb -
ben com pu ters, de nieu we en so ci a le me dia, in ter net en nu dro nes, VR
en ro bots ons wel ge leerd, dat je daar mee de hele maat schap pij kunt op -
schud den. Dus dan ook nog psyche de li ca toe staan, nee, dat is wel erg
ris kant! Stel je eens voor dat het ge bruik van psyche de li ca (af hank elijk
van de do se ring en set ting na tuur lijk) zorgt dat je lang er leeft, je meer
in tel li gent maakt, het ri si co op kank er ver min dert, je sek sle ven ver be -
tert, je so ci a le mo bi li teit ver groot, je meer cre a tief maakt, je meer links
of rechts laat stem men, etc.? En als dit be we zen kan wor den, wat dan?
Gaan we dan de bar ri ca den op, sociale media inzetten of de stemhokjes
in om de oude garde te wippen?

Intel ligen tie, geluk, evo lu tie
Het idee, dat psyche de li ca een rol speel den in de evo lu tie van de mens
(Te ren ce McKen na stel de dat, het ‘sto ned ape’ ver haal) blijkt niet erg
houd baar. Er zijn te veel mid de len en te wei nig apen die nog zelf be -
wust zijn gaan ver to nen, bo ven dien zou den apen mo ge lijk eer der een af -
split sing (de ge ne ra tie) dan de hoofd tak van de men se lij ke evo lu tie zijn.
Maar wor den we dan wel in tel li gen ter van een joint of trip? Dat wordt
vaak be weerd of als zo da nig er va ren, maar bij me ting en van de (wel ta -
me lijk Wes ters tech no lo gie-ge o ri ënteerde) intelligentie blijkt dat niet. 

Hier ra ken we wel aan het idee of mis schien wel de mis vat ting, dat meer 
in tel li gen tie ge luk kig maakt. Net zo als ma te ri ële wel vaart bo ven een be -
paald ni veau niet zo veel toe voegt aan ge luk kig zijn, zal dat ook bij in tel -
li gen tie wel op gaan. Intel li gen tie (in onze be perk te in ter pre ta tie daar -
van) is in we zen een evo lu ti o nair aan pas sings ver schijn sel, de slim ste
kan be ter over le ven en de ta len ten van de groep be ter (doen) be nut ten.
We zijn in de loop der tijd (tech no lo gisch) slim mer ge wor den, al had den 
de Ne an dert ha lers meer her sen in houd. Er zijn ook IQ-ver schil len tus sen
min of meer ont wik kel de cul tu ren, maar ook dui de lij ke ver schil len in
so ci a le co he sie en emo ti o ne le in tel li gen tie, die dat com pen se ren. De
transhu ma ne mens (door ge ne ti sche ma ni pu la tie, implants of mid de len)
is een mooi perspectief, zou langer leven, gezonder zijn en meer kunnen, 
maar is dat wel zo verlokkend? 
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Met ge luk heeft dat ogen schijn lijk niet zo veel te ma ken, maar pas op;
men sen voe len zich in een trip be dui dend va ker ge luk kig en ook cre a tie -
ver, meer ‘mindful’. Onder zoek naar ‘meetbaar’ real-time ge luk, niet de
ex-post zelf rappor ta ges die een zwaar ver te kend en veel al ma te ri a lis -
tisch beeld ge ven, zou dus veel baat kun nen heb ben bij het be stu de ren
van ‘trippende’ proefpersonen.

Ver der kij ken, psyche de li ca als re search-in stru ment
Stof fen, die de her se nen en het be wust zijn zo dui de lijk en ing rij pend be -
ïnvloeden, zijn na tuur lijk ook te ge brui ken als werk tui gen in on der zoek
en bij in no va tie. Niet al leen on der zoek naar, maar ook met psychedelica. 

De we ten schap on der zoekt na tuur lijk wel wat ge daan kan wor den om
het be wust zijn en her sen func ties te sti mu le ren en te ver gro ten, bij voor -
beeld in de strijd te gen ziek tes als de men tia, PTSD/PTSS of psycho pa -
tho lo gi sche pro ble men (maar he laas ook het ge bruik in che mi sche oor -
logs voe ring en meer van dat soort min der et hi sche on der ne ming en).
Wer ken met psyche de li ca was na een kor te pe ri o de in de vo ri ge eeuw
ei gen lijk ta boe, maar er is nu een nieu we golf. Sinds een paar jaar wordt 
er meer on der zoek toe ge staan naar het ge bruik van tot nu toe ver bo den
mid de len, zo als ma ri hu a na, LSD en XTC; or ga ni sa ties zo als MAPS en
de Bec kley Foun da ti on pro mo ten dit ac tief en ook uni ver si tei ten en me -
di sche in stel ling en zo als het John Hop kins hos pi taal in de VS doen nu
vrij bre de on der zoe ken. Meest nog ge richt op een be perkt ge bied, een
aan tal di ag no se-be han del tra jec ten zo als voor PTSD, de pres sie en trau -
ma-ver wer king. Daar is het ge vaar dat men zich blijft be per ken tot een
be perk te set toe pas sing en van deze mid de len, en bij voor beeld het spi -
rituele of sek su e le bui ten beeld blijft. Ook het group-mind onderzoek
(waarvoor de rituele context zo belangrijk is) blijft nog duidelijk achter. 

Mo men teel is er al be hoor lijk wat nieuw on der zoek naar ge bruik bij ver -
sla ving, ter mi na le ziek tes, trau ma-aan doe ning en en psychi sche klach ten, 
zelfs au tis me. Omdat de re sul ta ten ei gen lijk goed over eenk omen met
wat al in de ja ren zes tig en ze ven tig werd ge von den, is er geen echt
nieuws. Men pro beert wel tot vei li ge pro to col len te ko men, ge bruik van
bij voor beeld XTC wordt dan ing epast in het di ag no se-be han del sys teem
van de re gu lie re me di sche we reld. Men wil daar mee de risico’s be per -
ken en de over heid en de me di sche we reld min of meer over tui gen van
het nut van be han de ling en met dit soort mid de len. Echte door bra ken zijn 
daard oor ook niet te ver wach ten, het gaat om le ga li se ring bin nen me -
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disch ac cep ta be le con di ties, al le maal wat ste riel en men wil voor al de
‘magische’ of spi ri tuele kant van dit soort middelen niet in de publiciteit 
brengen.

Er is dui de lijk meer hoop op door bra ken, op le ga li se ring van ten min ste
een be perkt aan tal toe pas sing en, op de cri mi na li se ring en daar mee meer
ruim te voor verd er on der zoek, ook naar heel an de re toe pas sing en. Het is 
dui de lijk dat we in de loop van de tijd zul len uit vin den hoe dit al les
werkt, hoe het de her se nen, het lichaam en onze cog ni tie ve en cre a tie ve
ca pa ci tei ten be ïnvloedt. De com plexi teit van de in ter ac tie is na tuur lijk
enorm, bi o lo gi sche pro ces sen zijn heel moei lijk te door gron den of te
split sen in ge ïsoleerde dee lef fec ten, het beheersen ervan staat nog pas in
de kinderschoenen. 

We kun nen com plexi teit ei gen lijk (nog) niet aan, in ie der ge val niet op
een ra ti o ne le ma nier, in tu ïtief gaat het vaak be ter. De cy berneti ca (stuur -
kun de) heeft nog nau we lijks mid de len om het aan stu ren van com plexe
net wer ken te door gron den, men sen als Stu art Alan Kauffman wij zen er
op, dat de com plexi teit van bi o lo gi sche sys te men en net wer ken te ma -
ken heeft met zelf-or ga ni za tie en ‘far-from-equi li bri um dynamics’, dat
evo lu tie eer der een chaos-on der grond heeft dan een lo gi sche en ge lei de -
lij ke cur ve. Het blijkt dat men sen in tu ïtief vaak heel goed kun nen om -
gaan met zeer com plexe ver ban den en sys te men, goed deels au to ma tisch
(on be wust) en be ter dan we met de bes te Arti fi ci al Intelligence en
Booleaanse logica kunnen evenaren. 

Die on be wus te pro ces sen kun nen we met psycho-ac tie ve mid de len mis -
schien veel be ter ana ly se ren en ge brui ken dan wat de ra ti o ne le en goed -
deels ma te ri a lis ti sche aan pak van de hui di ge we ten schap ons biedt. In
een trip kun nen we uit stij gen bo ven de be per king van tijd en ruim te en
mul ti-di men si o naal ding en zien en ho pe lijk begrijpen, die normaal niet
toegankelijk zijn.

Onder zoek van het ef fect van psyche de li sche mid de len bij die ren (of
zelfs plan ten) zou ons meer kun nen le ren over wat be wust zijn is, hoe dat 
in de evo lu tie ont wik keld is. Als evo lu tie, le ren, be wust zijn, en vrije wil
niet al leen sa men hang en, en ook niet ex clu sief zijn toe be deeld, zo als
steeds dui de lij ker wordt, dan is de ‘sto ned ape’ or een dol fijn met LSD
mis schien een uit mun tend on der zoeks ob ject. We zou den kun nen be stu -
de ren wel ke ge ne ti sche of che mi sche biomar kers (ka rak te ris tie ke ken -
mer ken) ma ken dat een be paald dier be ter kan le ren, ja gen of lei den en
dat weer toe pas sen op men sen. Dier lijk ‘denken’ is meer be perkt dan
menselijk en zelfbewust denken, maar we kunnen er veel van leren.
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Nieu we the ra pie vor men
Er is dus nog veel te on der zoe ken, ook bui ten de ge baan de pa den van de 
hui di ge we ten schap en me di sche we reld en dat zal ook wel ge beu ren.
Denk aan ho me o pathi sche of via Ra dionics ge ac ti veer de psyche de de li -
sche mid de len, waar al leen informatie-overdracht telt. 

We zul len vast meer gaan be grij pen van de ef fec ten van com bi na ties van 
mid de len en com bi na tie met mid de len. Nieu we be wust zijns-la gen kun -
nen ge-ex plo reerd wor den, we zul len meer be grij pen van hoe ons ego en 
onze zelf beel den ont staan, hoe we die kun nen in te gre ren en tot een sta -
bie ler iden ti teit op alle ni veaus, ook epi ge ne tisch, kun nen ko men. Er
gaan ho pe lijk nieu we vor men van ge bruik on der zocht wor den, zo als bij
be val ling, eu tha na sie, aan pak van auto-im muun ziek tes en het ver be te -
ren van de zint ui gen. En kun nen we de her sen plas ti ci teit niet wat meer
be ïnvloeden, door de com bi na tie van oe fe nen (de ba sis van alle le ren) en 
spe ci fie ke ‘chemische’ en/of elektrische stimulatie, bij spieren en in de
sport doen we dat al.

Be wust zijns ve ran de ren de mid de len ge brui ken we al veel lang er om te
verd oven, maar kun nen ze ook the ra pie of fy si ot he ra peu ti sche ing re pen
on der steu nen? Zou een hart ope ra tie of be stra ling be ter gaan, als de pa ti -
ënt on der in vloed en daar mee mo ge lijk be ter in con tact is met z’n die pe
la gen? Inna me van can na bi no ïden blijkt bij al ler lei aan doe ning en te hel -
pen, zou het kun nen zijn dat dit komt om dat we daar mee een stuk ego en 
zelf pro gram me ring neu tra li se ren? In de the o rie van de mul tiple (sub sti -
tuut) identitei ten/zelf sta ten (waar bij een aan doe ning zou voort ko men uit
on ba lans in één van die zelf sta ten die door werkt op cel ni veau) zou
oplos sen of in te gre ren van die zelf sta ten ge ne zing breng en; het zijn juist 
psyche de li ca die daar kun nen hel pen door mas kers heen te bre ken. Het
klinkt re vo lu ti o nair, maar er zijn na tuur lijk al heel veel men sen die heb -
ben ge ëxperi menteerd met com bi na ties van yoga, seks, me di ta tie, de pri -
va tie, ar tis tie ke ex pres sie, sporten en dan als extra kick de
psychedelische mid delen, alleen heeft dat de wetenschappelijke
‘bovenwereld’ niet bereikt.

Com bi na ties met an de re be han de ling en
Er zijn naast de re gu lie re (al lo pa ti sche) aan pak al ler lei the ra pie vor men,
voor fy sie ke en psychi sche klach ten, en daar lig gen veel mo ge lijk he den
om dat te com bi ne ren of te op ti ma li se ren met psycho-ac tie ve mid de len.
Daar voor is on der zoek no dig, maar vaak ont staan nieu we com bi na ties of 
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meer ef fec tie ve be han de ling juist doord at men gaat ex pe ri men te ren
buiten de geaccepteerde kanalen en platforms. 

De be te re ma nie ren om het mecha nis me van de her se nen en het lichaam
te be grij pen mid dels mo der ne scan tech nie ken en neu ro lo gisch on der -
zoek zal vast ook lei den tot nieu we ma nie ren om mid de len toe te pas sen, 
nieu we pro ce du res en vei li ger con di ties. Als we meer le ren over de kor -
te- en lang eter mij nef fec ten is een spe ci fie ker ge bruik van de ver schil len -
de mid de len mo ge lijk, psycho lo gisch, emo ti o neel of fy siek. Ook zul len
com bi na ties van stof fen en het ge bruik van iden tie ke of an de re
‘boosters’ of an de re ver ster kers die de ef fec ten ver leng en of ver ster ken
wel wor den on der zocht en meer voor ko men. Dat kan op cog ni tief ter -
rein, emo ti o neel maar ver geet niet de re la tie vor ming en ook seks, toch
een es sen tieel as pect van ons le ven. Ve len ex pe ri men te ren al in de
privésetting, maar het moet nog worden bestudeerd binnen formele
onderzoeksprojecten. 

Brain boos ting, in no va tie, ge reed schap en plat form
In een ver hoog de staat van be wust zijn zo als er va ren kan wor den tij dens
een psyche de li sche trip voe len men sen vaak dat hun cre a tie ve ver mo -
gens gro ter zijn, hun in tel lect nieu we hoog tes be reikt en dat ze wij zer en 
eer lij ker zijn dan in hun nor ma le staat van zijn. Hier wor den vaak grap -
pen over ge maakt en ach ter af wor den deze idee ën op zij ge zet om dat ze
on zin nig lij ken te zijn, in het dan (weer) be perk te per spec tief of in de
ogen van an de ren. Maar mis schien is daar wijs heid, door toe gang tot een 
die per we ten, tot een bredere en minder beperkte werkelijkheid?

Tij dens een trip voe len ve len dat zij in zich ten krij gen, niet al leen over
hun ei gen si tu a tie maar re le vant op een gro te re schaal. Er zijn ge noeg
ver ha len over gro te we ten schap pe lij ke ont dek king en, maar ook veel
kun ste naars en zelfs on der ne mers zul len toe ge ven dat psyche de li ca hen
in hun werk heb ben ge hol pen. Het sys te ma ti sche ge bruik van tran ce en
psyche de li sche tech nie ken om nieu we in zich ten te krij gen, te le ren en te 
trans for me ren is ech ter nog geen on derd eel van de we ten schap pe lij ke of
in het algemeen de innovatie-toolkit, maar dit kan veranderen.

Nieu we idee ën ko men vaak voort uit een wat ve ran derd per spec tief
waard oor je fris te gen een pro bleem aan kunt kij ken en ze in een kans
om zet ten. Trip pen biedt vaak nieu we per spec tie ven. Dring en de za ken,
zo als eco lo gie, ener gie, ter ro ris me en oor log en vre de wor den zel den op
deze ma nier be ke ken. Waar om zou je geen ge bruik ma ken van wat
psyche de li ca te bie den heb ben in een for mat dat ing esteld is op het on -
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der zoe ken van de ver schil len de per spec tie ven, in clu sief de ir ra ti o ne le?
Er zijn veel ge bie den die daar pro fijt van zou den kun nen heb ben. Om te
be gin nen de psycho lo gie en gees tes ziek ten maar waar om zou je het
psyche de li sche trip for maat niet in een min of meer ge stand aar di seer de
(rituele) vorm gebruiken om verder te kijken, te leren, te onderzoeken? 

Er zijn al ler lei mo ge lijk he den met be trek king tot het com bi ne ren van
aan pak ken, zo als yoga, adem werk, Tai-Chi, biodanza, wat su wa ter the ra -
pie, luci de dro men, re gres sie, reiki, quan tum touch, fa mi lie-op stel ling en, 
trans per soon lij ke the ra pie, lichaamst he ra pie ën, tantra en veel meer, met
psyche de li ca. De com bi na tie van hou ding en, oe fe ning en en lichaams si -
tu a ties met be paal de mid de len, die we wel her ken nen in an de re tra di ties, 
zal waar schijn lijk wel on der zocht wor den en meer waar de ring krij gen.
Het ge bruik van psyche de li ca bij de be val ling, zo als eer der ge noemd, is
ze ker zin nig en moet nader bestudeerd worden, evenals mensen helpen
(rustig) te sterven.

Zit ten, lig gen, schud den, lo pen of be paal de lichaams hou ding en (zo als
yoga asana’s) heb ben ver schil len de ef fec ten. Voeg daar de om ge vings -
fac to ren aan toe, zo als ge luid, licht, wa ter en tem pe ra tuur, en een heel
rijk aan po ten ti ële stu dies komt bo ven drij ven. Ook de re la tie met seks,
sek su e le trauma’s en im po ten tie moge dui de lijk zijn; er is veel po ten tie
voor bij Vi a gra, hele reek sen mid de len zijn al heel lang be kend, maar dit
on der werp in re la tie met psyche de li ca is voor als nog min of meer ta boe.
Men richt zich voor na me lijk op po li tiek-cor rec te toe pas sing en, be grij pe -
lijk maar jam mer. Het zijn in di vi du e le ge brui kers en on der zoe kers die
vaak door bra ken be rei ken. Zo is ibo ga (ibogaïne) als hulp mid del bij ver -
sla ving ook ont dekt (door Ho ward Lotsof). John C. Lilly ont dek te dat
sen so ry de pri va ti on (af slui ten van zin tuig lij ke prik kels door on der an de -
re duisternis, stilte en floating) de trip kan versterken of het mogelijk
maakt naar specifieke doelen te sturen. 

Een goed voor beeld van een mo ge lijk erg vrucht baar on der zoeks ge bied
is de fun da men te le dicho to mie tus sen re li gie en we ten schap, door ve len
ge zien als de wor tel van veel so ci a le en eco lo gi sche pro ble men. We
heb ben, zo als de re li gie-vor ser Mir cea Eli ade het aang af, onze re a li teit
verd eeld in het ‘profane’ en het ‘sacrale’, ter wijl we het wel als één wer -
ke lijk heid er va ren en veel oude cul tu ren zo als die van de ‘Aboriginals’
dat onderscheid helemaal niet kennen. 

De fun da men te le vra gen over be wust zijn, iden ti teit (als mor fo ge ne tisch
veld) en ma ni fes ta tie vor men dui de lijk een ge bied waar psyche de lisch
on der zoek aan kan ra ken. Vra gen met be trek king tot de na tuur van tijd,
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non-lo ca li ty, en tro pie en syn tro pie (Lui gi Fan tappie’s idee dat in for ma -
tie van uit de toe komst stroomt), het idee dat er mis schien een apar te de -
ter mi nis ti sche en een vrije wil tijds di men sie is, su per cau sa li teit, su per -
be wust zijn; wel ke be te re tool zou er zijn om dit te on der zoe ken dan iets
dat de zoe ker in een staat pro jec teert waar tijd, ruim te en de na tuur wet -
ten smeed baar zijn? De com plexi teit van zul ke enigma’s vra gen om
nieu we on der zoeks met ho des en waarom zouden we hierbij niet
gebruiken wat de natuur ons te bieden heeft?

Er is een nieu we brug no dig tus sen wat we kun nen me ten en ver kla ren
en de ‘andere wereld’ en die ligt echt niet in nog meer com pu ters of cy -
ber spa ce, ook tech no lo gie fi lo soof Ja ron Lanier maakt dat dui de lijk,
maar in ex plo ra tie van onze men se lij ke verbondenheid. 

Het ge bruik van psyche de li ca als ge reed schap in plaats van als een los -
staan de in di vi du e le er va ring be te kent dat het ge com bi neerd kan wor den
met be staan de met ho des in on der wijs en be drijfs le ven. Denk aan brain -
stor men en an de re groeps pro ces sen. Dit vraagt na tuur lijk wel om wat er -
va ring met trip pen en be paal de keu zes in do se ring, type drug, set en set -
ting. In de Twee de Ka mer LSD in het wa ter doen of al le maal een pilletje 
toedienen lijkt niet de juiste aanpak. 

Niet al les werkt voor ie der een en voor ie der een ge lijk. In het ka der van
the ra peu tisch ge bruik zul len meer ade qua te di ag no ses van de on der lig -
gen de pro ble men, aan de ‘ego’ op per vlak te en op die pe re, on der be wus te 
ni veaus kun nen hel pen om de meest ef fec tie ve aan pak, qua mid del, do -
sis en ti ming en na tuur lijk set en setting te identificeren. 

Op zoek naar zinge ving en ge luk
Al deze ont wik ke ling en zul len zon der twij fel het po ten tieel en mis -
schien de ac cep ta tie van wat nu ge zien wordt als ge vaar lij ke en il le ga le
drugs hel pen ver gro ten. Spe ci aal wan neer we be sef fen dat mo der ne
tech no lo gie, so ci a le ver vreem ding, ro bots en di gi ta le vir tu alisa tie en iso -
la tie knab be len aan de meest ‘menselijke’ be hoef te, na me lijk zing eving,
heb ben we hulp no dig bij het on der zoe ken naar wat ons ge voel van zin
kan ver gro ten. Stre ven naar ge luk, voor je zelf en an de ren, blijft een no -
be le zaak, en heb ben we niet het vol ste recht dat op onze eigen manier te 
doen, mits we anderen daarbij niet schaden?

Er is dui de lijk nog veel meer werk no dig om het vol le po ten tieel van
deze mid de len te ont slui ten en daar mee ho pe lijk het be grij pen van ons
mens zijn te ver be te ren. We ho pen dat dit boek zal hel pen om dit te be -
rei ken, maar wij zen er ten slot te nog maals op, dat ook wij mo ge lijk de
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zaak wat een zij dig, na me lijk van uit het per spec tief van het trans for ma -
tie ve gebruik, hebben belicht! 
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� Li te ra tuur, meer in for ma tie

Wil je meer we ten?
Om te be gin nen is het in ter net een enor me bron van in for ma tie, al is die
soms ge kleurd, te po si tief of juist mis lei dend bang ma kend. Je kunt prak -
ti sche tips vin den, spe ci fie ke in for ma tie over mid de len, maar ook bre de
on der zoe ken. Ver der zijn er boe ken, ove ri gens maar een paar Ne der -
land se, en op fes ti vals zijn soms in for ma tie stands of zg. harm re duc ti on
units of, he laas steeds zeld za mer, plekken waar je spullen kunt laten
testen.

Inter net
www.ero wid.org is een van de bes te si tes, maar ook trip sit en psycho -
naut wi ki.org zijn breed, diep en up-to-date.

De di ver se Ne der land sta li ge si tes ge ven veel soms veel te veel en te
gedetailleerde’ in for ma tie en zijn soms ta me lijk po li tiek. Kijk op
drugsad vies.nl, jel linek.nl, drugs in fo team.nl of drugslijn.be

op Fa ce book : Psyche de lic So cie ty of the Ne ther lands

Si tes
www.drugs test.nl

www. ero wid. com

www.trip sit.me

www.psycho naut wi ki.org 

www.psyche de lic mag.com

www.re a li ty sand wich.com

www.dis in fo.com

www.the dai lyg rail.com

www.ul tre cul tu re.com

www.evol ver.net

www.vice.com

www.the good drugs gui de.com

www.drugs fo rum.com
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Ne der land se en ver taal de boe ken

Uit Je Bol: Hans Plomp en Ger ben Hel linga, uit Pro met heus
Intro duc tie en prak tij ker va ring en rond vele sub stan sies., klas sie ker,
maar up-to-date.

De ge wij de Reis van Lars Fa ber
Lars Fa ber geeft je in de Ge wij de Reis een sleu tel in han den voor de
deur naar een an de re di men sie. De Reis is een boek voor die ge nen die op 
zoek zijn naar kracht en in zicht. Voor al over ay a hu as ca en vrij po si tief,
maar niet erg diep gaand qua spirituele inhoud.

De Hel den reis; Lars Fa ber
Dit boek, het ver volg op De Ge wij de Reis, gaat over de ma gi sche zoek -
tocht naar de ei gen es sen tie (ook wel: Inner lijk Kind), die vaak diep
weg ge bor gen is.

Psycho ac tie ve Plan ten, Pad de stoe len en Die ren 
door Andres Alberts, P en P. Mul len, 2004 

Paddo’s, mijn klei ne broe ders, 1995

Alles over Paddo’s. Arno Ade laars, 1999

Over de plan ten der Go den,door Richard Evans Schul tes 1997

De nieu we psycho lo gie door Sta ni slav Grof, 2010
ver tal. van “Psycho lo gy of the Fu tu re – les sons from mo dern con sci ous -
ness re search”. 

Ma ga zi nes: som mi ge out of print of al leen als e-zi nes
Lucy’s Rausch (Duits), Psyche de lic Illu mi na ti ons, High Ti mes, Psycho -
zoic Press, The Enthe o gen Re view, Dra gi bus Ma ga zi ne, PsypressUK:
Antho lo gy of Phar ma cog rap hy, The Psyche de lic Re view, Mon do 2000,
BoingBoing

Boe ken: Alge meen en fi lo so fie
Syn chro ni ci ty: An Acau sal Con nec ting Prin ci ple. C. G.Jung, 1955

The fee ling of what hap pens, door Anto nio Damasio (1999) 

The Gol den Bough door Sir Ja mes Ge or ge Frazer

The Re birth of Na tu re door Ru pert Shel dra ke 1990 

The Scien ce De lu si on door Ru pert Shel dra ke (2012) 

The se cret life of plants door P.Tompkins and Bird, 1973 

The Sel fish Gene, door Richard Dawkins (1976) 

The Emper or We ars No Clo thes: The Aut ho ri ta ti ve His to ri cal Re cord of 
Can na bis and the Con spi ra cy Against Ma rij u a na door Jack Herer, 1992
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Inner Paths to Ou ter Spa ce: Jour neys to Alien Worlds through Psyche -
de lics & Other Spi ri tu al Tech no lo gies door Rick Stras sman, 2008

The Age of Enthe o gens & the Angel’s Dic ti o nar; Jo nat han Ott, 1995

Bre a king Con ven ti on: Essays on Psyche de lic Con sci ous ness, 2013

Bre a king Con ven ti on: Neu ro trans mis si ons, 2015

Non-fan ta sy en fic ti on
Books of a.o.drew Weil, Ro bert Anton Wil son, Car los Cas ta ne da, Ti mo -
thy Le a ry, Te ren ce en Den nis McKen na, Anc.

Clas sics:
The Doors of Per cep ti on 1954 & He a ven and Hell,1956 Aldous Hux ley

Psyche de lic Expe rien ce: A Ma nu al Ba sed on the Ti be tan Book of the
Dead door Ti mo thy Le a ry, Ralph Metzner, Richard Alpert. 1964

My Pro blem Child: Ref lec ti ons on Sa cred Drugs, Mys ti cism and Scien -
ce door Albert Hof mann 1979

Psyche de lics Ency clo pe dia door Pe ter G. Staf ford, 1977

True Hal lu ci na ti ons door Te ren ce McKen na, 1993

Food of the Gods door Te ren ce McKen na (1992) 

Birth of a psyche de lic cul tu re;Con ver sa ti ons about Le a ry, the Har vard
Expe ri ments, Millbrook and the Six ties; Ram Dass en Ralph Metzner.

The Se cret Chief, My ron Sto lar off over Leo Zeff, 2005 MAPS

Plants of the Gods; Chris ti an Ratsch, Richard Evans Schul tes 2001

Phar ma co the on door Jo nat han Ott

Fron tiers of Psyche de lic Con sci ous ness: Con ver sa ti ons with Albert Hof -
mann, Sta ni slav Grof, Rick Stras sman, Je re my Nar by, Si mon Psford,
and Others - Da vid Jay Brown 2015 

Psycho lo gie
Arche ty pal Di men si ons of the Psyche, door Ma rie-Lou i se von Franz
(1999) Sham ba la, C.G. Jung Foun da ti on. ISBN 1-57062-426-7

Aut hen tic Hap pi ness. door Mar tin Se lig man (2002/4). 

Under stan ding the Enne ag ram door Don Richard Riso (1990) 

‘The Psyche de lic Renaissance’. door Ben Ses sa 2014

LSD
Mys tic Che mist: The Life of Albert Hof mann and his dis co ve ry of LSD, 
door Die ter Ha gen bach, Lu ci us Werthmüller, Sy ner ge tic Press 2013

Neu ro po li ti que door Ti mo thy Le a ry with R.A. Wil son (1988) 
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LSD: Door way to the Nu mi nous: The Ground brea king Psyche de lic Re -
se arch into Re alms of the Hu man Uncon sci ous; Sta ni slav Grof, 2009

Re alms of the Hu man Uncon sci ous: Obser va ti ons from LSD Re se arch
door Sta ni slav Grof, 1975

Insight Out look door Albert Hof mann, 1985

Stor ming He a ven: LSD and the Ame ri can Dre am door Jay Ste vens,1987

Acid Dre ams, the com ple te so ci al his to ry of LSD; Mar tin A Lee, Bru ce
Shlain (1985)

XTC
Ecsta sy: The Com ple te Gui de, A Com pre hen si ve Look at the Risks and
Be ne fits of MDMA door Ju lie Holland

Ecsta sy, Dan ce, Tran ce and trans for ma ti on door Nicho las Saun ders and
Rick Do blin, 1996

Ge ne ra ti on Ecsta sy door Si mon Rey nolds

E for Ecsta sy, door Nicho las Saun ders, 1993

Ecsta sy : The Com ple te Gui de : A Com pre hen si ve Look at the Risks
and Be ne fits of MDMA door Ju lie Hol land (Edi tor), 2001

Ma gic mush rooms, paddo’s
Shroom: A Cul tu ral His to ry of the Ma gic Mush room, Andy Let cher,
2006

Mush rooms of the World: An Iden ti fi ca ti on Gui de, door Paul Sta mets,
1996

My ce li um Run ning: How Mush rooms Can Help Save the World, Paul
Sta mets, 2005

Many pu bli ca ti ons door Der Grüne
Zweig, Wer ner Pie per

The Mush room Cul ti va tor, Paul Sta mets 
en J. S. Chil ton

Psi lo cy bin: Ma gic Mush room Growers’ 
Gui de, O. T. Oss en O. N. Oe ric

Ay a hu as ca en DMT
Ay a hu as ca Re a der door Luis E. Luna & 
Ste ven F. Whi te

Food of the Gods: The Se arch for the
Ori gi nal Tree of Know led ge door Te -
ren ce McKen na
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Bre a king Open the Head: A Psyche de lic Jour ney Into the He art of Con -
tem po ra ry Sha ma nism door Da niel Pinch beck, 2002

Ay a hu as ca Ana logs door Jo nat han Ott, 1994

DMT: The Spi rit Mo le cu le door Rick Stras sman, 2000

He a ven ly Highs: Ay a hu as ca, Kava-kava, DMT & Other Plants of the
Gods door Pe ter G. Staf ford, 2005

The Invi si ble Land sca pe: Mind, Hal lu cin ogens & the I Ching door Den -
nis J. McKen na,1975

Anti po des of the Mind: Char ting the Phe no me no lo gy of the Ay a hu as ca
Expe rien ce door Ben ny Shanon, 2002

Che mie
Pih kal: A Che mi cal Love Sto ry door Alexan der & Anne Shul gin, 1990

Tih kal: The Con ti nu a ti on, door Alexan der & Anne Shul gin, 1997

He ling and risico’s
LSD psychot he ra py: The he a ling po ten ti al of psyche de lic me di ci ne
door Sta ni slav Grof, 1986

Psyche de lic He a ling: The Pro mi se of Enthe o gens for Psychot he ra py and 
Spi ri tu al De ve lop ment door Neal M. Gold smith, 2010

The Psyche de lic Explorer’s Gui de: Safe, Ther apeu tic, and Sa cred Jour -
neys door Ja mes Fad iman, 2011

Ma ni fes ting Minds: A Re view of Psyche de lics in Scien ce, Me di ci ne,
Sex, and Spi ri tu a li ty door Rick Do blin (Editor), 2013

Drugs - Wit hout the Hot Air: Mi ni mi sing the Harms of Le gal and Ille gal 
Drugs, door Da vid Nutt, 2012

Sha ma nis me en an tro po lo gie
Te achings of Don Juan: A Ya qui Way of Know led ge, Car los Cas ta ne da

Hal lu cin ogens and Sha ma nism door Michael Har ner (Edi tor), 1973

Su per na tu ral: Mee tings with the Ancient Te achers of Mank ind
door Gra ham Han cock, 2005

De mys ti fy ing Sha mans and their world; Stan Krip pner, Adam Rock
(2011) 

Erva ring en
Trip ping: An Antho lo gy of True-Life Psyche de lic Adven tu res
door Char les Hay es (Edi tor), 2000

Moks ha: Wri tings on Psyche de lics & the Vi si o na ry Expe rien ce
door Aldous Hux ley, 1977
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